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46 frågor om hur det är på jobbet 
 

6 629 svar från civilekonomer  
(av tillfrågade 22 000) 

 
60 % kvinnor 

40 % män 





Mest nöjda med (8 eller 9 av 10 nöjda) 
 • Branschen 
• Befattning 
• Hur arbetet är reglerat inklusive arbetstider 
• Fysisk arbetsmiljö 
• Kombination arbete och familj 
 

Minst nöjda med (6 av 10 nöjda med) 
• Ledarskapet 
• Kompetensutveckling 

 

”Mitt emellan” (7 av 10 nöjda med) 
• Lön och förmåner 
• Karriärutveckling 
• Psyko-social arbetsmiljö 
• Arbetsbelastning 

 



Män är mer nöjda än kvinnor med  
• Arbetsbelastningen 
• Psyko-social arbetsmiljö 
• Lön 

 
Kvinnor är mer nöjda än män med  
• Karriärutveckling  
• Möjligheten att kombinera familj och barn 
 
Men män är generellt något mer nöjda med sitt 
arbete än vad kvinnor är. 



I vilken bransch är civilekonomer nöjdast med sin 
bransch? 



I vilken bransch är civilekonomer nöjdast med sina 
arbetsvillkor? 



Kvinnliga civilekonomer nöjdast med sina 
arbetsvillkor i 
1. Stat 
2. Försäkring 
3. Ideella organisationer 

 
Manliga civilekonomer nöjdast med sina 
arbetsvillkor i  
1. Försäkring 
2. Kommun 
3. Industri 





Ju lägre ”placeringssiffra”,  
desto viktigare prioritet. 





Kvinnliga civilekonomer prioriterar i högre grad 
• Psykosocial arbetsmiljö 
• Möjligheten att kombinera familj och arbete 

 
Manliga civilekonomer prioriterar i högre grad 
• Lön och förmåner 



Civilekonomer i bank och försäkring prioriterar i 
högre grad karriärutveckling 

 
Civilekonomer i IT prioriterar i högre grad 
distansarbete 
 
Civilekonomer i redovisning och revision prioriterar 
i lägre grad ledarskap 
 



Yngre civilekonomer prioriterar i högre grad 
• Kompetensutveckling 
• Karriärutveckling 

 
Äldre civilekonomer prioriterar i högre grad 
• Ledarskap 
• Arbetsbelastning 



Inom vilket arbetsområde är civilekonomer nöjdast 
med sina arbetsvillkor? 



Inom vilka befattningar är civilekonomer nöjdast 
med sina arbetsvillkor? 



Karriärmöjligheter? 
Minst var tredje som jobbar inom försäkring, 
handel, bank och industri har fått en högre 

befattning de senaste fem åren.  
 

I stat, kommun och landsting är det bara var fjärde 
eller var femte. Alltså klart lägre nivåer för 

offentliga organisationer. 





Kompetensutveckling?  
Mest får de inom redovisning/revision följt av 
offentliga organisationer (stat, kommun och 

landsting).  
Minst får de i handel och telecom.  



Låga sjuktal för civilekonomer. 
Men, precis som för andra yrkesgrupper, kvinnliga 

civilekonomer har ungefär dubbelt så hög 
långtidssjukskrivning som manliga civilekonomer 
medan korttidssjukskrivningen är ungefär lika låg 

för kvinnor och män. 



Ledarskapet näst viktigast! 

Var 7:e är missnöjd med ledarskapet! 



Lön och förmåner viktigast! 



Lön och förmåner viktigast! 



Lön och förmåner viktigast! 

Manliga civilekonomer tjänar ungefär 10% mer 
än kvinnliga i motsvarande befattningar. Störst är 
skillnaden för högsta chefer. Minst är skillnaden 
för handläggare. 



Nästan 40% har antingen bytt arbete, hört sig 
för eller aktivt sökt arbete senaste året. Mest 
aktiva är de i ideella organisationer, IT och 
telecom medan de i bank och stat tycks vara 
mer lojala. 



De flesta civilekonomer är nöjda 
med sina arbetsvillkor men se 
upp med ledarskapet 
 
Det finns alltså nöjda 
civilekonomer i alla branscher, i 
alla arbetsområden och i alla 
befattningar 
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