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Svenska laget vann KPMG International Case Competition i 

Dubai 

Fyra ekonomistudenter från Linköpings universitet har vunnit finalen i KPMG International Case 

Competition (KICC) som gick av stapeln i Dubai denna vecka. Det är första gången som ett icke-

engelskspråkigt lag vinner den prestigeladdade internationella tävlingen.  

 

Över 21 000 hugade studenter från fler än 550 universitet i 28 länder ansökte om att få vara med. Finalen 

varade i fyra dagar och avgjordes igår kväll. Tävlingens fokus låg i år på flygindustrin: uppgiften var att lösa 

komplexa problem i realistiska affärsscenarier. Den sista tävlingsomgången gick ut på att presentera innovativa 

lösningar för att hjälpa Emirates Airlines öka sitt långsiktiga värde.  

 

Det svenska laget består av Patrik Edlund, Linnéa Andersson Hansen, Hanna Nyman och Jens Ternerot. Laget 

gick som segrare ur tävlingen med motiveringen att de bland annat analyserat företagens behov utifrån varje 

enskilt fall. De glada vinnarna får nu varsin biljett till vilken destination de vill av Emirates 140 resmål över hela 

världen. 

 

– Detta har varit en fantastiskt lärorik erfarenhet. Vi var ödmjuka inför uppgiften med tanke på den hårda 

konkurrensen och det känns otroligt stort att vi vann. Vi är tacksamma för det stöd vi fått från KPMG i Sverige 

och Linköpings universitet, säger Patrik Edlund. 

 

KPMG International Case Competition startades 1998 som en lokal casetävling i Lund. Tanken på en 

casetävling växte fram i dialog med Lundaekonomerna, som tyckte att ekonomiutbildningen var alltför teoretisk 

och inslagen av praktisk tillämpning var för få. Tävlingen växte snabbt till en nationell tävling och ytterligare 

några år senare spred sig tävlingskonceptet till KPMG-firmorna i Europa. Idag är KPMG International Case 

Competition en av världens största casetävlingar för ekonomistudenter på universitet och ekonomihögskolor. 

KPMG-firmor över hela världen deltog 2015 i den, från början, svenska framgångssagan. 

 

– Tävlingen representerar den typ av arbete vi gör för kunder varje dag. Det har varit fantastiskt att se 

studenterna utvecklas i sitt tänkande under tävlingens lopp. Alla studenterna har arbetat oerhört hårt för att 

komma hit, men det kan bara finnas ett vinnande lag och i år går våra gratulationer till Patrik, Linnéa, Hanna och 

Jens från Linköpings universitet, säger Eric Brandt, ansvarig för studentkommunikation på KPMG.  

 

För mer information, vänligen kontakta: 

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

Maria Bucher, presschef 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. 
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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 155 000 specialister i 155 länder. I Sverige har vi stark 

lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter. 
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