Ett urval av det bästa från rapporten:

Civilekonomer

treefter
år
examen
2019

Ekonomer som tog examen 2015 har besvarat frågor om studietiden,
vägen till första jobbet och sin situation på arbetsmarknaden idag.
Läs mer på civilekonomerna.se/tre-ar-efter-examen

3 vanligaste:
• via kontakter/nätverk 21 %
• via företags webbsida 19 %
• via rekryteringsföretag,
rekryteringswebbsida 17%

Sysselsättning

Studietiden

Hur fick
du ditt
första jobb?

87,2 %
4,2 %
3,6 %
1,5 %
1,5 %
1,3 %

Fast anställning, tillsvidareanställning
tidsbegränsad anställning
egenföretagare
Arbetssökande
Studerande
Forskarutbildning

Etablering
på arbetsmarknaden Tre år efter
49 % fick jobb 89 % fick jobb
examen

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

Kommunicera
Identifiera, formulera och lösa problem
Fatta beslut
Utöva ledarskap
Göra affärer på andra språk
Göra bedömningar med hänsyn till etiska aspekter

...............................................................................................................................

63 %

...............................................................................

Huvudämne:

90%
läste företagsekonomi

Vanligaste fördjupningarna inom
företagsekonomi:

kandidatexamen är
vanligast

redovisning/revision
och marknadsföring

61 %

...................................................................................................................................................................................

56 %

.................................................................................................................................

44 %

.................................................................................

40 %

.................

38 %

inom sex månader

före avslutad utbildning

ekonomer studerade
utomlands

65 %

63 %
Ekonomisk analys/kostnadsoch intäktsanalys

3 av 10

ekonomistyrning

arbetade parallellt
med Studierna

58%

58 % har fått näringslivskontakter genom någon aktivitet under
studietiden

offentlig ekonomi

7 av 10

100 %

Snittlön

De inriktningar där störst andel
fick jobb före avslutad utbildning

Viktigaste
faktorerna
för att få
första jobbet:
• akademisk
utbildning
• personliga
egenskaper

37 700
kr/mån

varannan

jobbar i Stockholm

var femte
jobbar som chef

Den vanligaste befattningen är

Specialist
27% har en lön över

41 000 kr

Ladda ner
rapporten på
civilekonomerna.se/
tre-ar-efter-examen

Ingen kan ekonomer som vi!
Vi ger dig både trygghet och hjälp att utvecklas i din karriär.
Hos oss får du snabb och individuell hjälp genom hela arbetslivet.
Bli medlem i Sveriges största nätverk för ekonomer!

Postadress: Box 4720, 116 92 Stockholm
Växel: 08-556 912 00 | Medlemsjouren: 08-556 912 60 | Medlemsservice: 08-556 912 70
www.civilekonomerna.se | kontakt@civilekonomerna.se

