
 
 

Svenska ekonomistudenter tävlar om finalplats i Brasilien 
 
För 15:e året i rad tävlar svenska ekonomistudenter i problemlösning i KPMG International Case 
Competition. Den 27-29 november äger den nationella finalen rum på Ekonomihögskolan i Lund och det 
vinnande laget får äran att representera Sverige i den internationella finalen i São Paulo, Brasilien. 

Nu är det dags för de åtta bästa lagen från lika många handelshögskolor och universitet runt om i landet 
att tävla i Sveriges och världens största casetävling, KPMG International Case Competition. Intresset för 
årets tävling har varit mycket stort, både i Sverige och internationellt. I Sverige har 544 studenter i 136 lag 
gallrats ut i de lokala deltävlingarna, åtta segrande lag har gått vidare till den nationella finalen i Lund.  

– Tävlingen går ut på att lösa verkliga affärsutmaningar, tänka innovativt och hitta nya svar på strategiska 
och finansiella problem. Samarbete, förmågan att snabbt analysera ett problem och att på ett övertygande 
sätt presentera sin lösning inför en jury är det som fäller avgörandet, berättar Eric Brandt som är ansvarig 
för studentkommunikation på KPMG.  

Följande näringslivsprofiler ingår i juryn: 

 

Håkan Jeppsson - ordförande Malmö FF och vd Inwido Group 

Jörg Himmelman - vd Mercedes-Benz Sverige 

Fredrik Arp - fd vd Volvo, idag styrelseordförande för Hilding Anders 

Mattias Paulsson - vd Experlytics 

Claes Tell - marknadsdirektör Nordea 

Susanna Schneeberger - Vice President Sales and Marketing Trelleborg AB 

Anders Dahlvig - fd koncernchef IKEA (1999-2009) och non executive director i Kingfisher plc  

Cecilia Marlow, styrelseproffs.   

 
I Lund tävlar toppstudenter från åtta lärosäten. Vinnarna som koras i finalen den 29 november får 40 000 
kronor och en plats i den internationella finalen som äger rum i São Paulo, Brasilien i april 2014. Där får 
det vinnande laget chansen att tävla mot toppstudenter från cirka 25 länder runt om i världen.  

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Eric Brandt, ansvarig för studentkommunikation KPMG, tel. 073-327 21 34, eric.brandt@kpmg.se  

Maria Bucher, presskontakt KPMG, tel. 073-347 94 54, maria.bucher@kpmg.se 

Om KPMG International Case Competition 

KPMG International Case Competition grundades i Sverige 1998 och har sedan dess vuxit till att bli Sveriges och nu 

världens största casetävling. Tävlingen riktar sig till ekonomistudenter på C- och D-nivå på högskolor och universitet.  

Om KPMG 

KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala 

nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 145 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark 

lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter. Besök oss på kpmg.se 
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