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Vem kan kalla sig civilekonom?

Den som har en utbildning i ekonomi motsvarande lägst kandidatexamen (180hp).

Minst 90 högskolepoäng ska vara i något av följande ämnen:

• företagsekonomi

• nationalekonomi

• industriell ekonomi

• ekonomisk historia

• ekonomisk geografi

• handelsrätt

• logistik

• service management

• förvaltningsekonomi



Vem får en civilekonomexamen? 

Den som gått Civilekonomprogrammet 

- 4 år (240 hp)

- Yrkesexamen

- Översätts officiellt till engelska som 

Master of Science in Business and 

Economics



3, 4 eller 5 års studier

Grundexamina

Kandidatexamen (3 år, 180 hp)

Avancerad examina

Civilekonomexamen (4 år, 240 hp)

Magister (3+1 år, 240 hp)

Master (3+2 år, 300 hp)



Arbetsområden 

FEK

• Ekonomi, budgetering, 
ekonomisk planering, 
redovisning 

• Revision 

• Finans, fond, mäkleri 

• Marknadsföring, reklam, PR 

• Försäljning 

• Management 

• Verksamhetsutveckling

NEK

• Utredning

• Finans, fond, mäkleri

• Forskning, utveckling

• Verksamhetsutveckling



Hur många ekonomer finns det?

• Drygt 111 300 etablerade ekonomer på arbetsmarknaden.
• 2017/18 examinerades cirka 8 200 ekonomer

(56% kv, 44% män)
• 1977/78 1 034, (20,5% kv; 79,5% män)
• Läsåret 2017/18 var totalt 30 971 ekonomstudenter 

registrerade på lärosätena.
• 8 819 var programnybörjare (49% kv och 51% m)

Källa: Sysselsättningsregistret 2017 och SCB/UKÄ 2018



Utbildning inte lika med yrke

Källa: SCBs 
Arbetskraftsbarometer 2018



Ekonomyrken
marknadsförare, projektledare, handläggare, passion manager,
konsult, strategisk inköpare, logistikchef, upphandlare, revisor, 
universitetslektor, IT-konsult, arbetsförmedlare, butikschef, 
kommunikatör, skatterevisor, systemförvaltare, platschef, 
trader, affärskonsult, fastighetschef, key account manager, 
aktiemäklare, forskare, intendent, speditör, VD-assistent, 
webbredaktör, banktjänsteman, managementkonsult, VD, 
hälsoekonom, statistiker, private banker, kyrkokamrer, 
reklamchef, ekobrottsutredare, gymnasielärare
copywriter, tullinspektör, restaurangchef, kapitalrådgivare, 
controller, innesäljare, redovisningsekonom, ekonomichef  



Sysselsättning 3 år efter examen

• Tillsvidareanställning 87,2 %

• Tidsbegränsad anställning 4,2 %

• Egenföretagare 3,6 %

• Arbetssökande 1,5 %

• Studerande 1,5 %

• Forskarutbildning 1,3 %

Källa: Första stegen i karriären- ekonomer tre år 
efter examen 2019



Arbetsgivares bedömning - tillgång på 
ekonomer 2018

Källa: SCBs Arbetskraftsbarometer 2018



Låg arbetslöshet bland ekonomer
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Vilka löner har ekonomer?

• 30 000 Civilekonomernas rekommenderade 

ingångslön 2018

• 53 977 medellön för medlemmar

• 48 500 medianlön för medlemmar

• De oförklarade löneskillnaderna mellan 

kvinnor och män var 11,6 %.



Förändrad arbetsmarknad
• Arbetsmarknaden förändras generellt 

• Uppdragen & arbetsuppgifterna mer komplexa 

• Handeln ett större arbetsområde

• Logistik

• IT-ekonomi, mer datavetenskap

• Analys av information, programvaror t ex Python och R

• Regelverk, compliance.

• Inte lika klar & tydliga roller som förr 

• Agilt & rörligt 



Utsikter på arbetsmarknaden
• Stor efterfrågan på redovisningsekonomer, även 

controllers, ekonomichefer, inköpare, revisorer, IT-

ekonomer

• Hårdare konkurrens bland ekonomiassistenter, 

administratörer och handläggare/utredare.

• Färre jobb inom bank, ex banktjänsteman, 

finansanalytiker och investeringsrådgivare.

• Färre nyexaminerade ekonomer leder till 

minskad konkurrens på arbetsmarknaden.



Nya roller



Några viktiga kompetenser

Mitt arbete ställer i hög grad/ ganska hög grad krav på att jag ska 
kunna:

• Kommunicera 63 %

• Identifiera, formulera och lösa problem 61 %

• Fatta beslut 56 %

• Utöva ledarskap 44 %

• Göra affärer på andra språk 40 %

• Göra bedömningar med hänsyn till 38%

etiska aspekter
Källa: Första stegen i karriären-
ekonomer tre år efter examen 
2019



Egenskaper och kompetenser - Top skills
2020

1. Complex problem-solving

2. Critical thinking

3. Creativity

4. People management

5. Coordinating with others

6. Emotional intelligence

7. Judgement and decision-making

8. Service orientation

9. Negotiation

10. Cognitive flexibility

2015

1. Coordinating with others

2. People management

3. Critical thinking

4. Complex problem-solving

5. Negotiation

6. Quality control

7. Service orientation

8. Judgement and decision-making

9. Active listening

10. Creativity

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-

fourth-industrial-revolution/



Framtiden – digitaliseringen
The Future of Jobs Report 2018

https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018



Vinnova Rapport VR 2018:08

https://www.vinnova.se/contentassets/55b18cf1169a4a4f8340a5960b32fa82/vr_18_08.pdf



https://www.far.se/globalassets/pdf-ovrigt/nyckeln-till-framtiden_161101.pdf



Information om studier



Elements of AI



Tack och hör gärna av dig om 

du har frågor!

nina.forssblad@civilekonomerna.se


