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Om Barometern

Välkomna till första numret av Civilekonomernas arbets-
marknadsbarometer. Arbetsmarknadsprognoser har gjorts 
många gånger tidigare, men vad som gör denna unik är att 
vi för första gången mäter arbetsmarknadens efterfråga av 
akademiskt utbildade ekonomer. Det vill säga, vad företa-
gen själva bedömer sitt framtida behov av civilekonomer. 
Vi har en god uppfattning om arbetsmarknadens utbud av 
ekonomer; knappt 100 000 är sysselsatta som akademiskt 
utbildade ekonomer och varje år utexamineras cirka 7 000 
nya civilekonomer, men vår kunskap har hittills varit dålig 
när det gäller företagens efterfrågan. Detta är en kunskap 
som inte heller studenterna har. Vilken specialisering ska 
jag välja för att lättast få jobb? Hur ser arbetsmarknaden 
ut för mig som läser nationalekonomi? Barometern riktar 
sig inte enbart till studenter. En av de viktigaste frågorna 
är rörligheten på arbetsmarknaden. Att göra lönekarriär är 
starkt korrelerad till byten av arbetsplats och arbetsupp- 
gifter, men också trivsel och personlig utveckling. 

Med denna barometer hoppas vi kunna göra arbets-
marknaden mer transparent, både bland våra medlemmar 
om vad arbetsmarknaden efterfrågar, men också bland 
företagen och politiker för att ge en tydligare bild av vilka 
utmaningar vi möter framöver.

Kritiken mot de prognoser som tidigare gjorts har varit 
att underlaget inte har uppvisat tillräckligt detaljerad 
information om efterfrågesidan. Resultatet har blivit att 
prognoserna varit på en alltför övergripande nivå. Arbets-
uppgifterna och specialinriktningarna som ekonomer har 
skiljer sig mycket åt och detta har tidigare prognoser inte 
lyckats fånga upp. 

Nu kan vi för första gången se hur företagens egna för-
väntade behov på inriktningarna redovisning, marknads- 

föring, organisation/management, finansiering och  
nationalekonomi ser ut. Det är en formulärbaserad 
undersökning som gått ut till personalchefer på företag, 
myndigheter och organisationer med fler än 10 anställda 
över hela landet. Rapporten är utvecklad och framtagen 
av Civilekonomerna. Tanken är att denna arbetsmark-
nadsbarometer kommer uppdateras halvårsvis men också 
utvecklas över tiden.
 
Konjunkturen

I Civilekonomernas arbetsmarknadsbarometer #1 för 
arbetsmarknaden ser högkonjunkturen ut att fortsätta för 
landets ekonomer. 11 % av företagen och organisationerna 
avser att utöka antalet anställda ekonomer och endast  
3 % planerar att minska antalet ekonomer. Tillväxten sker 
främst bland medelstora och stora företag. Småföretagen 
också visar på en ökad efterfrågan, men inte i samma 
utsträckning som de större företagen. Konjunkturbedöm-
ningen  är en bekräftelse på den bild vi har från tillgänglig 
arbetslöshetsstatistik. Bland våra medlemmar så ligger 
arbetslösheten på låga 1,6 %. Det är en snudd på histori- 
skt låg siffra och vi måste gå tillbaka till 2011 för att se 
liknande nivåer. 

I Konjunkturinstitutets senaste barometer visar närings-
livets konfidensindikator att den svenska ekonomin är fort-
farande mycket stark och företagen har en hög efterfrågan 
på sina produkter och tjänster. Statistiska centralbyrån ger 
samma signaler i sin senaste arbetskraftsundersökning att 
antalet sysselsatta ökar i ekonomin som helhet.

Efterfrågan kommer vara mycket hög bland redovis-
ningsekonomer och organisation/managementekonomer. 
Bland finansiering och marknadsföring är marknaden i 
stort sett i balans, men för nationalekonomer ser vi en 
något försvagad efterfrågan.
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Redovisning
Arbetsmarknaden för redovisningsekonomer är mycket stark. 22 % av företagen 
avser att nyanställa redovisningsekonomer det kommande året och endast 2 % ser ett 
minskande behov. Majoriteten av företagen som avser att nyanställa är storföretag och 
resterande del är i första hand medelstora företag. Denna grupp kommer att bli allt 
attraktivare på arbetsmarknaden. En majoritet av Civilekonomernas medlemmar arbetar 
med redovisning, de flesta som controllers.

Marknadsföring
Arbetsmarknaden för marknadsförare är svagt positiv. Prognosen visar på ett visst 
nyrekryteringsbehov framöver. 6 % av företagen avser att nyrekrytera under året som 
kommer, medan 3 % planerar att minska  antalet marknadsförare. Förändringarna sker 
i huvudsak bland stora och medelstora företag. Efter redovisning så är marknadsföring 
den inriktning som flest av Civilekonomernas medlemmar har. Arbetsmarknaden  
karakteriseras av att vara i balans.

Organisation/Management
Efterfrågan på organisations- och managementspecialister förväntas öka relativt mycket 
det kommande året. 12 procent av företagen förväntar sig att nyanställa inom det 
närmaste året och endast 1 % av företagen ser ett minskande behov. Den absolut största 
ökningen (70 %) sker bland storföretagen. Resterande 30 % fördelar sig jämt mellan 
små- och medelstora företag.

Finansiering
För ekonomer med finansiering som inriktning förväntas arbetsmarknaden att utvecklas 
svagt positivt. 9 % av företagen behöver nyanställa inom det närmaste året, medan  
4 % planerar att minska. Ökningen kommer i första hand att ske bland storföretagen  
(70 %), och resterande ökning inom medelstora företag. Branschen drabbades hårt 
under finanskrisen 2008/09 och har aldrig riktigt återhämtat sig. Trenden är försiktigt 
positiv med en arbetsmarknad som i stort sett är i balans. 

Nationalekonomi
Den enda barometerindikator som uppvisar svag negativ utveckling. Arbetsmarknaden 
är begränsad för nationalekonomer och de största arbetsgivarna finns inom myndig-
heter, organisationer, samt bank och försäkring. En knapp majoritet av arbetsgivarna 
svarade att de avser att dra ner på antalet nationalekonomer med 1 %. Stora pensions- 
avgångar är att vänta de kommande åren så denna siffra bör revideras uppåt i kommande 
barometrar. Arbetsmarknaden är svagt negativ, men kan ändå sägas vara i balans. 
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