
EKONOMER
Hur mycket 
tjänar en 
ekonom?
Sid 12

Var arbetar 
ekonomerna?

Sid 8

Seriöst bra infotainment från ekonomernas fackliga yrkesförbund

vanliga 
ekonomyrken

Sid 11

19

Johan:  
Jag valde  
högskole- 
världen” 

Victor Ståhl:  
Hitta ditt  

specialområde! 
Sid 10

Det är viktigt  
att engagera sig
Det är viktigt  
att engagera sig Johan:  

Jag valde  
högskole- 
världen” 

Därför är det smart  
att bli medlem

Sid 14

Helena Ljung, ekonomHelena Ljung, ekonom



EKONOMER är en publikation från ekonomernas fackliga yrkesförbund – Akademikerförbundet SSR. Akademiker förbundet SSR har 63 000 
medlemmar och är det fjärde största förbundet i Saco, som är akademikernas fackliga centralorganisation. Ett bra tips är att bli medlem redan 
när du studerar – det kostar bara en ynka hundring för hela studietiden. Då får du tillgång till vår samlade kunskap, trygghet, service och nyttiga 
förmåner inför ditt framtida yrkesliv. Slå en signal på 08-617 44 70 eller maila medlem@akademssr.se så ordnar vi det. Du kan också fixa det 
själv på www.akademssr.se/blimedlem. Välkommen som medlem! w Texter av Jesper Bengtsson och Akademikerförbundet SSR. Grafisk form 
av Linus Isaksson. Omslagsfotot togs av Åse Bengtsson och det hela trycktes av KST Infoservice i Kalmar, i oktober 2013. 

FOTO OMSL AG: ÅSE BENGTSSON | JESPER BENGTSSON | PRIVAT



En avgörande  
roll i arbetslivet

”Talang får kapitalet att dansa”, skrev två kända 
ekonomer i en bok för några år sedan. Det kunde 
gälla som beskrivning för hela ekonomyrket. Det 
kräver talang, hårt arbete, kunskaper och en 
ständig  vilja att lära nytt. En ekonom får pengar, 
siffror och ekonomiska flöden att dansa i takt med 
den verksamheten. 

Som ekonom har du ofta en nyckelroll på 
din arbetsplats. Budget, ekonomisk analys, 
redovisning , uppföljning och marknadsföring är 
centralt för nästan alla sorters organisationer. 
En del förknippar ekonomer främst med det 
privata näringslivet, men många jobbar också 
inom politiskt styrda offentliga och ideella 
organisationer. 

Ekonomerna är med andra ord 
avgörande  och viktiga på hela arbets-
marknaden. Utan er skulle många 
verksamheter helt enkelt inte 
fungera.

Detta ställer också krav, både 
på bra utbildningar, kompetens-
utveckling och på att det finns en 
stark yrkesroll. 

Akademikerförbundet SSR 
arbetar för just detta. För 
dig och din roll på arbets-
marknaden.

Internationell 
utbildning
Många ekonomstudenter väljer 
att läsa kortare eller längre peri-
oder utomlands. 

Det kan man göra genom att 
delta i ett utbytesprogram som 
ordnas av ditt universitet eller 
din högskola. Fördelen är att du 
då oftast får tillgodoräkna dig 
studierna i din vanliga utbild-
ning. 

Det går också att söka sig 
utomlands på egen hand. I så 
fall är det viktigt att du tar reda 
på om det går att tillgodoräkna 
utlandsstudierna i din svenska 
utbildning. 

Den globala trenden är tydlig 
även i arbetslivet. Redan i dag 
arbetar tusentals svenska eko-
nomer utomlands. Inget tyder 
på att den trenden kommer 
minska och Akademikerförbun-
det SSR anser att utbildningarna 
i Sverige måste bli bättre på att 
förbereda för arbete i andra 
länder, EU-systemet, internatio-
nella organisationer och globala 
företag. 

Heike Erkers är förbundsordförande 
i Akademikerförbundet SSR.
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Stäng  
inga  

dörrar
Hon har jobbat på studentpuben, skött ekonomin 

på studentkåren och fixat limousiner åt Sveriges 

ekonomföreningar. I dag jobbar Helena Ljung 

som ekonom på redovisningsenheten i Örebro 

kommun, och hennes råd till de som nu står på 

gränsen mellan studier och arbetsliv är rakt  

och tydligt: Var aktiv och stäng inga dörrar.
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Örebro har ambitionen att bli en 
”e-kommun”. I skolorna ska lärandet gå 
mer via internet, på biblioteken satsar 
man på e-böcker, politikerna upprättar 
internetforum för dialogen med medbor-
garna. Och på ekonomisidan vill man 
att så mycket som möjligt av handel och 
inköp ska göras via nätet. 

Helena ansvarar bland annat för att 
systemet med e-fakturor fungerar. Hon 
utbildar tjänstemän som ska använda 

– Jag tror faktiskt att det är viktigare 
att lägga sin energi på flera saker än att 
stänga in sig och plugga för att få så bra 
betyg som möjligt. Man måste se hur 
det fungerar i verkligheten och lära sig 
olika sorters sociala sammanhang.

Hon tar emot i sitt arbetsrum. Ett 
ljust och rymligt kontor med snedtak 
och moderna kontorsmöbler. Helena 
arbetar som ekonom på kommun-
lednings kontoret i Örebro. Hon beskri-
ver det själv som att hon arbetar med 
”utdata” och ”e-handel”. För en lekman 
kan det låta lite torrt och tråkigt, men 
Helena är entusiastisk.

– Ja! utropar Helena. Det är jätte-
roligt! g
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systemet. Det kan handla om allt 
från sjuksköterskor som ska beställa 
vårdmaterial till kökspersonal som ska 
beställa mat.

– Ibland känner jag mig nästan mer 
som systemutvecklare och system-
förvaltare än som ekonom, men jag 
sitter också med en del redovisning och 
ekonomiuppföljning. Så det blir en bra 
balans. 

Hon utbildade sig till civilekonom vid 
universitetet i Örebro och tog examen 
på våren 2012.

– Utbildningen gav bra baskun-
skaper. Många av de ämnen jag läste 
kommer jag inte att arbeta med, men 
även det som inte är direkt användbart 
ger ändå bra förkunskaper. 

Helena betonar också att hon var 
engagerad under studietiden. Det var 
viktigt för henne och hon tror att det 
för många studenter är en nyckel in i 
arbetslivet. 

Hon var aktiv i Sesam, en förening 
inom studentkåren för de som läser 
ekonomi, statistik och informatik, 
och under ett år var hon ordförande 
för studentpuben. Hon jobbade även 
extra på studentkåren, där hon skötte 
ekonomin, och ett år arrangerade hon 
en stor konferens för S.E.R.O, som är 
riksorganisationen för Sveriges ekon-
omföreningar. 

– Det var väldigt lärorikt. Att fixa 
sponsorer och hålla ihop hela konfe-
rensen. Vid ett tillfälle skulle ett antal 
bussar köra deltagarna från en sittning, 
men bussbolaget dök inte upp. Som tur 
var kände vi några personer som drev 
en limousinfirma i Örebro, och de kunde 
ställa upp. Deltagarna märkte inte att 
det blev fel, men var nog nöjda över att 

få åka limousine från festen, skrattar 
Helena.

Även efter sin examen, under 2012, 
var hon sakrevisor för S.E.R.O. 

– Jag tror att det är bra att engagera 
sig. Både för att det är något bra i sig 
självt och för att det visar för potentiella 
arbetsgivare att man har förmågan att 
hålla många bollar i luften samtidigt.

På gymnasiet läste Helena mark-
nadsföring som specialämne, men när 
hon väl började studera kände hon att 
det var fel inriktning. Istället valde 
hon organisation och ledarskap samt 
redovisning.

– Jag brinner kanske inte för redovis-
ning, men jag tror ändå att de flesta 
som ska arbeta som ekonomer har nytta 
av att kunna redovisning i grunden. 

Själv fick Helena jobb nästan direkt 
efter studierna, och hon har ett råd till 
de som nu ska ta klivet ut från univer-
sitetet.

– Sök jobb i god tid. Visa att du är 
aktiv! Och stäng inga dörrar. Var öppen 
för alla jobberbjudanden. 

– När jag fortfarande var kvar på 
universitetet såg jag inte kommunen 
som någon självklar arbetsgivare, 
men jag trivs väldigt bra. Jag får bra 
fortbildning och ett brett nätverk, både 
inom kommunen och bland företagen.¾

De flesta ekonomer 
har nog nytta av att 
kunna redovisning, 
säger Helena Ljung.

g
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Ekonomutbildningarna är bredare än 
många andra inriktningar på universitet och 
högskolor. Det gör att ekonomerna finns i 
en rad olika branscher på arbetsmarknaden 
och arbetsuppgifterna kan se väldigt olika ut 
beroende på specialisering.

Enligt SCBs arbetskraftsbarometer är 
revisor det vanligaste ekonomyrket (12 % av 
hela yrkeskåren), följt av företagsekonomer 
(9 %). Den tredje största enskilda gruppen är 
ekonomichefer (6 %).

Ekonomer arbetar med marknadsföring, 
andra jobbar med redovisning och ekonomi-
styrning. Ekonomer gör samhällsekonomiska 
utredningar, sammanställer och analyserar 
prognoser, omvärldsbevakar, ger ekonomiska 
råd eller jobbar som exempelvis mäklare. 

En ekonom kan arbeta i det privata 

näringslivet, i stat, kommuner och landsting 
men också ideella organisationer och intres-
seorganisationer. 

Omkring 85 procent av alla ekonomer 
arbetar inom privat sektor, 10 procent i 
statlig sektor och 5 procent i kommuner och 
landsting. 

Inom näringslivet är den enskilt största 
branschen finansiell verksamhet med före-
tagstjänster. I offentlig sektor arbetar många 
ekonomer inom skatteförvaltningen. Många 
offentliga bolag anställer också civilekono-
mer. 

Akademikerförbundet SSR ansluter många 
ekonomer i offentlig sektor, och arbetar för 
att offentlig ekonomi ska bli ett viktigare 
inslag i ekonomutbildningarna.¾

Var arbetar ekonomerna?

kända ekonomer

Annika Falkengren, 
vd för SEB

Ebba Lindsö,  
ordförande sjätte 

AP-fonden och tidigare 
vd för Svenskt Näringsliv

Anders Borg, 
finansminister (M)

Magdalena Andersson,  
ekonomisk-politisk 
talesperson (S)

Alexander Bard, musiker, 
debattör, författare

Lars Calmfors, professor 
i nationalekonomi 
och ordförande i 

finanspolitiska rådet

12 % av ekonomerna 
arbetar som revisor.
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Basnäringar och industri  16 % 

Utbildning och forskning  5 % 

Datakonsulter  6 % 

Offentlig förvaltning  10 % Företagstjänster  22 % 

Handel och kommunikation  17 % 

Vård, omsorg, service, kultur  7 % 

Bank, försäkring och  17 % 
fastighetsförvaltning 

I de här branscherna  
arbetar ekonomerna

5 % av 
ekonomerna arbetar 

inom utbildning  
och forskning

Under de senaste tio åren har 
det utexaminerats allt fler 
ekonomer. Totalt finns det 
cirka 90 000 förvärvsarbetande 
ekonomer  på arbetsmarknaden. 

Enligt SCB är arbetsmark-
naden för nyexaminerade 
ekonomer i stort sett i balans. 
Antalet utbildade ekonomer är 
med andra ord inte betydligt fler 

än antalet jobb på arbetsmark-
naden, och trots ökningen av 
antalet nyexaminerade så får de 
flesta jobb snabbt. 

Enligt flera undersökningar 
har ungefär nio av tio ekonomer 
jobb inom ett halvår efter exa-
men. Det är dock inte alltid ett 
jobb som är relaterat till utbild-
ningen. På tre års sikt bedöms 

arbetsmarknaden bli ytterligare 
något mera gynnsam för ekono-
mer. Men arbetsgivarna bedömer 
också att kraven på specialister 
och erfarenhet sannolikt kommer 
att öka. 

Det lönar sig med andra ord 
att skaffa en spetskompetens.¾

Läget på arbetsmarknaden

17 % jobbar inom  
handel och kommunikation 16% 

av ekonomerna jobbar inom  
industrin och basnäringarna
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Victor Ståhl tog en examen i 
nationalekonomi, men insåg att 
han ville specialisera sig ytterli-
gare. Han läste statistik vid uni-
versitetet i Örebro och jobbar nu 
på Brottsförebyggande rådet. 

– Jag riktade in mig på 
prognoser och ekonomisk utvär-
dering, och jobbet handlar om 
att göra prognoser över hur stor 
arbetsbelastningen kommer att 
bli inom rättsväsendet. 

Hans beräkningar handlar om 
hur mycket polisen, domstolarna, 
åklagarna och kriminalvården 
kommer ha att göra under de 
närmaste åren. Beräkningarna 
sammanställs i en årlig rapport 
som skickas till Justitiedeparte-
mentet. 

– Rapporten används som 
underlag för att lägga budget 
och avgöra hur stora resurser 
rättsväsendet behöver.

– Hitta ditt  Arbetsgruppen som tar fram 
rapporten består av tio personer, 
och flera av dem är utbildade 
ekonomer. 

Victor tror att hans speciali-
sering var avgörande för att han 
fick jobbet, och uppmanar de som 
i dag står på gränsen mellan 
studier och arbetsliv att hitta sitt 
specialområde. Något som gör 
att man sticker ut ur mängden 
när arbetsgivaren går igenom 
ansökningshandlingarna för ett 
nytt jobb. 

– Jag tror dessutom att 
studierna måste bli mer arbets-
livstillvända. Som student kan 
man vara med och påverka det, 
genom studentkåren, föreningar 
eller fackförbund. 

– Prata med era lärare! Bilda 
en pakt för att utbildningarna 
ska närma sig arbetslivet.¾

specialområde

Revisor

Victor Ståhl är 
statistiker vid 
Brottsförebyggande 
rådet. Han gör bland 
annat prognoser 
över belastningen 
inom rättsväsendet.

Victor Ståhl, statistiker vid Brottsförebyggande 
rådet, menar att det var hans förmåga att hitta ett 
eget special område som gjorde att han fick jobbet.
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Om du 
blir chef
Akademikerförbundet SSR 
har en särskild förening för 
chefer, Svensk Chefsförening, 
som hjälper till i olika typer 
av ledar skaps frågor. 

Som medlem i Svensk 
Chefsförening får du rättslig  
rådgivning och stöd i din 
profession, och någon som 
driver dina chefsfrågor i den 
politiska debatten. 

Du får också vår HR- och 
ledarskaps tidning Chefs
tidningen utan kostnad.

Funderar du på din yrkeskarriär? Har du frågor? Tankar? Du som är medlem 
i Akademikerförbundet SSR kan använda vår karriärservice. Du kan få hjälp 
med utformning av jobbansökan, cv-granskning, karriärcoachning och 
mycket annat. Gå in på www.akademssr.se/student

Vi granskar ditt cv.

19 Banktjänsteman

Finansekonom

Redovisningsekonom

Backoffice

Portföljförvaltare

Controller

Marknadsförare

Värdepappersmäklare

Finansanalytiker
Redovisningsassistent

Säljare

Nationalekonom

Revisor

Kommunekonom

Organisationskonsult

Ekonomiassistent

Projektledare

Ekonomichef

vanliga 
ekonomyrken
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Manliga ekonomer tjänar 
ungefär 38 hundralappar mer 

i månaden än sina kvinnliga 
kollegor. Orättvist, tycker 

Akademikerförbundet SSR.

Och lönen då?
Den lön du får beror på många olika faktorer, som utbild-
ning, erfarenhet, konkurrens och vilken del av arbetsmark-
naden du söker dig till. 

De ekonomer som jobbar utomlands, i något EU-land 
eller USA eller kanske i något av de nya tillväxtländerna, 
tjänar ofta mer än i Sverige. Och här hemma är lönerna ofta 
bättre i privat sektor än i offentlig för erfarna ekenomer. 
Akademikerförbundet SSR arbetar för att den offentliga 
sektorn ska bli mer attraktiv som arbetsgivare genom att 

matcha den privata arbetsmarknadens löner och anställ-
ningsvillkor. 

Om du är medlem i Akademiker förbundet SSR kan du 
få personlig lönerådgivning av våra experter på SSR-Direkt 
inför din löneförhandling. Du har också tillgång till Sveriges 
största databas för akademikerlöner, Saco Lönesök, där du 
själv kan ta fram detaljerad lönestatistik.

Så här ser medianlönen ut för de ekonomer som har 
tagit examen senaste fem åren.¾ 

Så här tycker  
Akademiker förbundet 

SSR om löner
➔➔ Lönen ska vara individuell

➔➔ Den enskildas lön ska bygga 
på en tydlig och välkänd 
lönepolitik

➔➔ Utbildning, kunskap och  
kompetens ska löna sig

➔➔ Löneprinciperna ska vara  
lika för alla

➔➔ Lönen får inte vara 
diskriminerande
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15 000

10 000

5 000

0
Privat Kommun/landsting Stat

M
edianlön per arbetsm

arknadssektor, exam
ensår 2007-2012. Källa: Akadem

ikerförbundet SSR

26 750 28 500 27 250

Det råder balans mellan kvinnor och män i yrket, men kvinnorna 
tycks vara på väg att bli flera än männen. Det märks särskilt tydligt i 
den offentliga sektorn. I offentlig sektor är även andelen kvinnor på 
chefsnivåerna något större, men totalt sett är det betydligt fler män 
som gör chefskarriär bland ekonomerna. 

Även lönerna är ojämställda. I genomsnitt tjänar en manlig ekonom 
cirka 3 800 kronor mer än en kvinnlig. Akademikerförbundet SSR 
arbetar aktivt för bättre jämställdhet på arbetsmarknaden och för att 
öka kvinnors möjligheter att välja chefsrollen.

Balanserat men ojämställt
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– Fokusera på 
dina styrkor
Johan Kaluza har valt att återvända till universitetet. Efter jobb 
på Karlstad studentkår och projektledare på universitetet 
arbetar  han nu på sin doktorsavhandling i företagsekonomi.

– Jag har alltid varit nyfiken och gillat att lära mig mer, och 
när vi kom till vetenskapsteorin på ekonomutbildningen blev 

det riktigt intressant. 
Att han var i väg några år och jobbade med andra saker 

ser han som en stor fördel. 
– Jag var ordförande på studentkåren och sedan jobbade 

jag med ett projekt där jag utredde hur Karlstad kan bli en 
bättre  studentstad. Jag drog bland annat slutsatsen att man 
behöver jobba mer på att integrera utländska studenter och 

satsa på studentidrotten. Men det är doktorera jag vill göra nu. 
Han berättar att hans forskning handlar om statliga myndig-

heter och det som brukar kallas för onödig efterfrågan. Det låter 
abstrakt, men Johan Kaluza tar ett exempel: Om handläggningen av 

ett ärende drar ut på tiden kan det trigga medborgarna att ringa 
samtal och besök som annars inte skulle vara nödvändiga. 

Där uppstår merarbete och ineffektivitet på grund av 
”onödig efterfrågan”. 

Vad har han då för råd till den som läser till ekonom 
i dag? De som står på gränsen mellan studierna och 

arbetslivet. Vad ska de tänka på?
– Att inte låsa fast sig vid det formella i utbild-

ningen, utan hela tiden utgå ifrån vad man är bra 
på. De styrkor man har. Även om man läser finan-
siering, så kan man nog också ganska mycket om 
statistik. Har man läst organisationsteori är man 
också duktig på att utreda och ifrågasätta. Tänk 
bredare än de klassiska ekonomyrkena.¾

Johan Kaluza valde att stanna i högskole världen. I dag 
är han doktorand i företags ekonomi vid universitetet i 
Karlstad och forskar om effektivitet i offentlig sektor. 
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Studera. Plugga. Läsa på universitetet. För de allra flesta är 
det ett stort beslut. Kanske ett av de största man tar under 
sitt liv. 

För även om studentlivet i första hand är utvecklande 
och roligt, så ligger det också oräkneliga timmar plugg, 
tentaångest och PM-deadlines bakom en examen. Och 
när du har fokus på allt det som hör till att studera kan det 
vara svårt att samtidigt ha koll på och förbereda sig för den 
framtida arbetsmarknaden.

Där kommer Akademikerförbundet SSR in. Vi jobbar 
dagligen med att bevaka, utveckla och underlätta din väg 
från studier till yrkeslivet. 

Utbildning ska löna sig; det är vår vision och tillsam-
mans bidrar alla våra 63 000 medlemmar till just detta. 

Tillsammans har vi unika möjligheter att bevaka arbets-
marknaden för de yrkesgrupper som ingår i förbundet. 
Tillsammans sitter vi på kompetens att vara med i utveck-
lingen av framtidens arbeten för akademiker. Tillsammans 
kan vi stärka våra professioner.

Svårare än så är det inte. Ett medlemskap i Akademiker-
förbundet SSR under studietiden är början på något mycket  
större.

Att dessutom vara olycksfallsförsäkrad, få fri CV-gransk-
ning och möjlighet att vara med på alla våra aktiviteter är 
inte heller så dumt. 

JOHAN KOVANIEMI  ÅSA ZETTERBERG  
studentombudsman studentombudsman

Varför är det smart att bli medlem i  
Akademiker förbundet SSR under studietiden?
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Akademikerförbundet SSR tycker

➔➔ Ekonomernas utbildning måste i högre grad bli forskningsförberedande, och ekonomiska  

masterutbildningar borde bli mer etablerade.

➔➔ Olika ekonomiämnen borde i högre utsträckning  

vara en självklar del också i andra utbildningar.

➔➔ Ämnena offentlig ekonomi och förvaltning  

ska ha en given plats i alla ekonom- och  

civilekonomprogram och finnas på fler lärosäten.

➔➔ Alla som arbetar som kvalificerade ekonomer  

ska ha minst tre års akademisk utbildning med  

tyngdpunkt i ett ekonomiskt ämne.

➔➔ Ekonomer i politiskt styrd verksamhet ska få en starkare ställning.

➔➔ Ekonomer ska kontinuerligt få möjlighet till vidareutbildning av sin arbetsgivare.

➔➔ Arbetsgivare, såväl offentliga som ideella och privata, borde värdera forskarmeriterade ekonomer högre.

➔➔ Ekonomernas kompetens och betydelse för verksamheten ska värderas högre.

I ett arbetsliv som berör viktiga 
frågor är det också viktigt med 
etiska värden. Det är nödvän-
digt med etisk reflektion, och 
insikten om detta har ökat 
under de senaste decennierna. 

Därför har Akademiker-
förbundet SSR tagit fram en 
etisk kod för ekonomer. Den går 
igenom identitets- och rollfrågor 
för ekonomer och grundfrågor 
inom etiken. 

Etisk kod för ekonomer Ekonomidagarna
Ekonomidagarna arrangeras av 
Akademiker  förbundet SSR vartannat år. 
Där får du möjlighet att träffa bransch-
kollegor från hela landet för att diskutera 
och utbyta erfarenheter. 

Vässa din egen kompetens genom 
att lyssna på expertföreläsare och låt dig 
inspireras av dem som har förmågan att 
se framåt trots motgångar. 

Missa inte ett gyllene tillfälle att nät-
verka och lära av andras erfarenheter 
kring viktiga frågor och utmaningar du 
möter i din arbetsvardag. 

Etik för ekonomer 1

Etik för ekonomer
Etisk kod för ekonomer i offentlig och ideell sektor

ps. ett studentmedlemskap i akademikerförbundet ssr kostar bara en hundring för hela studietiden.
bli medlem direkt på akademssr.se/blimedlem eller ring oss på 08-617 44 70. 
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akademssr.se   @akademssr   08-617 44 00 

Som studentmedlem får du
✔ En stark röst. Vi påverkar utbildningen, arbetslivet och samhället.

✔ Koll på dina rättigheter. Råd och stöd i frågor om anställning, 

arbetsrätt och löner från våra experter på SSR-Direkt.

✔ Karriärrådgivning. 
– Var och hur kan du söka arbete? 

– Hur ska du agera i en anställningsintervju? 

– Hur ska du löneförhandla?

✔ CV-granskningstjänst. Svar inom två arbetsdagar med tips och 

feedback på ditt CV.

✔ Sveriges bästa sökverktyg för akademikerlöner. Kolla löneläget 

utifrån utbildning, arbete, sektor och position med Saco Lönesök.

✔ Kontakter med arbetslivet. Vi arrangerar studiebesök, aktiviteter 

och föreläsningar.

✔ Kostnadsfri branschtidning. Välj en av våra välrenommerade 

branschtidningar kostnadsfritt i ett år.

✔ Akademikern. Förbundstidning med reportage och aktuell 

information om din framtida profession och fackliga frågor.

✔ Kostnadsfri olycksfallsförsäkring. Ingår i medlemskapet hela 

studietiden om du är under 40 år.

✔ Inkomstförsäkring. Du påbörjar kvalifikationstiden redan som 

studentmedlem. Läs mer på www.akademssr.se/inkomstforsakring

✔ Förmåner och rabatter. Hela listan finns på www.akademssr.se


