


Balans i yrkeslivet 

Upplever du att tiden inte räcker till? Då är du inte ensam. Var 
fjärde ekonom lider idag av sömnproblem och 34 procent 

upplever sig inte kunna arbeta som de gör idag, utan att hälsan 
på sikt påverkas negativt*. Det här är inte ok. 

Du som ekonom ska hålla livet ut!

Arbetstid 

Ett högt arbetstempo, ständiga 
deadlines och en känsla av att 
aldrig hinna med karaktäriserar 
arbetslivet för många ekonomer. 
Samtidigt som övertiden bland 
medlemmarna ligger på en hög nivå 
suddas gränserna mellan arbete 
och fritid ut. Nu mer än tidigare är 
det viktigt att det finns tidsmässiga 
ramar för ditt arbete. 

Att tänka på: 

• Håll koll på hur mycket du jobbar. Tänk på att det finns regler 
för hur mycket övertid du får arbeta. (Lagstadgade gränsen 
är 200h/år) 

  
• Är din nuvarande situation hållbar i längden? Om inte bör du 

ta upp en diskussion med din chef. Finns det en lokal 
förening på din arbetsplats kan du också ta upp frågan med 
dem.  

• Finns det tydlighet kring tillgänglighet utanför arbetstid? Om 
inte, ta upp det med din chef.

Tecken att ta på allvar 

Här är några av de vanligaste 
stressymptomen. Det är viktigt att 
våga lyssna på kroppen och ta 
signalerna på allvar. Ju tidigare du 
söker hjälp desto lättare är vägen 
tillbaka och risken för utmattnings-
syndrom minskas. 

Känner du igen dig? 
 

Spänningar i nacke och rygg 
Dåligt humör och lätt till tårar vid mindre motgångar 

Otålighet och oroskänslor 
Glömmer lätt småsaker 

Sömnstörningar 

Prestation 

Det är lätt att glömma bort sig själv 
under intensiva perioder och det är 
också viktigt att kunna säga ifrån. 
Hälften av alla Civilekonomernas 
medlemmar anser att det är svårt att 
säga ifrån när arbetsbelastningen blir 
för hög.  

Att tänka på: 

• Sätt upp egna mål. Vad är tillräckligt bra? Fundera också 
gärna igenom vad som skulle hända om du inte alltid 
presterar maximalt.  

• Om du tycker att det är svårt att säga ifrån. Träna på att 
säga nej. Börja med frågor som du inte tycker är lika 
”viktiga”.  

”Är du uppvarvad? Ring en kompis.  
Socialt stöd är stressreducerande – om det 

är med någon vi tycker om förstås.” 
  

Anna Bennich Karlstedt, Stresspsykolog 

82 % 
av ekonomerna jobbar övertid  

varje månad* 



Balans i yrkeslivet 

• Socialt stöd, sömn och vila 
Sömnbrist förvärrar stressymptom. Se till att du sover ordentligt och återfår sömnrytmen. Förutom 
återhämtning genom vila är umgänge med vänner, familj och arbetskamrater också en viktig del. 

• Mat och dryck 
Stress är påfrestande, se därför till att du dricker tillräckligt och äter regelbundet. Bra kostvanor påverkar 
hela dig och är viktigt för ditt välmående. 

• Fysisk aktivitet 
Att fysiskt orka med livet ger ökat psykiskt välmående. Oavsett fysisk aktivitet så behöver din kropp rörelse 
för att må bra. För många är promenader i naturen ett bra sätt att hämta kraft. 

Har du en närstående eller kollega som behöver hjälp? 
 
När utbrändheten är ett faktum orkar den sjuka sällan själv 
söka hjälp. Det är viktigt att förstå att utmattningssyndrom 
är ett allvarligt tillstånd som kan medföra kroniska skador på 
kroppen. Förutom att lyssna och finnas tillhands kan en 
viktig del vara att hjälpa till med information om tillgänglig 
sjukvård och vilken rehabilitering som finns.

Vad gör Civilekonomerna? 

Balans och hälsa i arbetslivet är en av Civilekonomernas viktigaste frågor. Vi vet att ekonomer spelar en viktig roll i 
samhället och Sverige behöver friska och välmående individer för att må bra. Förbundet är pådrivande och gör 
kontinuerligt undersökningar och rapporter för att uppmärksamma arbetsmarknadens parter om villkoren och 

möjligheterna till ett bättre arbetsliv. Civilekonomerna erbjuder dig som är medlem professionell rådgivning, stöd i 
arbetsrätt och frågor som rör kompetens- och karriärutveckling. 

42%  
av ekonomerna upplever 

 den ökade tillgängligheten  
som negativ*

• Sök professionell hjälp 
Det första steget är att kontakta din vårdcentral alternativt företagsläkare. Tillsammans med läkaren kan 
du diskutera behandlingsalternativ som psykolog, kurator, sjukgymnast eller liknande. Kanske behöver du 
sjukskrivas eller få medicin.  

• Analysera orsakerna 
Varför blev det så här? För att kunna läka är det viktigt att analysera orsakerna både i arbetslivet, fritiden 
och i din personlighet. Sätt upp en plan med insatser och delmål, gärna tillsammans med din 
arbetsgivare. 

Ta hand om dig

Om det gått för långt

* Källa: Civilekonomernas löneenkät 2016 och Civilekonomernas rapport: Hälsa och balans i arbetslivet




