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Förord
Vad roligt att du är intresserad av att läsa
ekonomi! Civilekonomerna och Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.)
har gjort den här guiden för att visa hur
många utbildningar och ekonomyrken det
finns.
Valet av utbildning är ett av de viktigaste
val du gör. Civilekonomerna och S.E.R.O. vill
underlätta ditt val genom att informera om
studier i ekonomi och om arbetsmarknaden
för ekonomer. Vi arbetar också för att öka
resurserna till utbildningarna i ekonomi, och
för att all svensk ekonomutbildning ska hålla
hög kvalitet och vara konkurrenskraftig internationellt.
Vi önskar dig lycka till med ditt utbildningsval och dina framtida studier!

Nina Forssblad
Karriärrådgivare
Civilekonomerna

Alexandra Zschiedrich
Ordförande 2019
S.E.R.O.
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S.E.R.O.

Sveriges Ekonomföreningars
Riksorganisation

SERO & Civilekonomerna

Att välja vilken utbildning du ska läsa kan
kännas som ett väldigt svårt och viktigt beslut. Särskilt för dig som funderar på att studera ekonomi eftersom det finns en mängd
olika inriktningar och lärosäten runt om i hela
Sverige. Med den här guiden hoppas vi att du
som funderar på att läsa en ekonomutbildning
ska få en bra översikt.

Bredd och djup i utbildningen
Vi representerar en stor del av Sveriges ekonomstudenter och tycker att det är positivt att
du funderar på att studera ekonomi. Det är en
bred utbildning som ger dig kunskap inom
flera områden och många möjligheter inför
framtiden oavsett om du vet hur du vill att din
karriär ska se ut eller om du är osäker. Det
finns många program och inriktningar, exempelvis marknadsföring, internationella affärer,
industriell ekonomi, matematik, redovisning
och styrning eller turism. Vad som passar dig
bäst är individuellt och de flesta ekonomutbildningar inleds väldigt brett, så du hinner
testa olika ämnesområden för att så
småningom välja inriktning.

Jobben finns överallt
Det finns en mängd yrkesroller som passar
dig som ekonom. I princip alla företag och
organisationer behöver ekonomer på något
sätt och i någon omfattning. Många påbörjar
en ekonomutbildning med en plan om var de
vill jobba, men allt eftersom åren går får de
ny inspiration, planen förändras och de hamnar någon annanstans.

Engagera dig!
Oavsett vad du väljer att studera, kommer din
studietid bli minnesvärd. För många är det en
av de perioder i livet då de utvecklas mest
som person. Att engagera sig och göra andra
saker vid sidan av skolan kan vara väldigt
utvecklande. Det ger dig också praktiska
kunskaper och ett nätverk både under och
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efter studietiden. Därför vill vi uppmana dig
att engagera dig ideellt. Dels för din personliga utvecklings skull men också för att
många arbetsgivare lägger stor vikt vid engagemang vid sidan av studierna. Du kan exempelvis engagera dig i en studentförening
eller –kår, i en idrottsförening eller någon
annan ideell organisation. Det visar att du
som person har det där lilla extra, en personlig drivkraft och vilja att testa saker för att
utvecklas.

Om Sveriges Ekonomföreningars
Riksorganisation
Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation
(S.E.R.O.) är sedan 1975 en paraplyorganisation för ekonomföreningar och -kårer. Vårt
mål är att öka de svenska ekonomstudenternas konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Vi
är en resurs för våra medlemmar samtidigt
som vi driver utbildningspolitiska frågor på
nationellt plan gentemot beslutsfattare. Riksorganisationen består idag av 20 medlemsföreningar och -kårer utspridda över hela

landet, från Luleå i norr till Kristianstad i
söder.
Vi arrangerar nationella studentkonferenser, utbildningsdagar och inte minst den prestigefulla tävlingen Svenska Mästerskapen i
Ekonomi, där du som ekonomstudent har
möjlighet att delta och ta hem titeln till ditt
lärosäte!

Rådfråga oss
Vi hoppas att du efter att ha läst denna broschyr och besökt webbplatsen
www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi
lättare kan välja inriktning och studieort.
Oavsett vad och var du väljer att studera hoppas vi att du tar tillvara studietiden på bästa
möjliga sätt. Har du tur får du uppleva en av
de roligaste perioderna i ditt liv!
Lycka till!
Mattias Åberg, Ordförande 2017
Sveriges Ekonomföreningars
Riksorganisation (S.E.R.O.)
För mer information besök: www.sero.nu

CIVILEKONOMERNA » BOX 2086 » 172 02 SUNDBYBERG
TEL: +46 (0)8-556 912 00 » WWW.CIVILEKONOMERNA.SE

Civilekonomerna
Civilekonomerna har arbetat för ekonomers
intressen i mer än 80 år. Hos oss kan du
känna dig trygg och veta att du alltid får rätt
stöd och information när det gäller utbildningsval, ekonomyrken, arbetsmarknad och
arbetsvillkor.

Vad är Civilekonomerna?
Civilekonomerna är Sveriges största fackförbund och intresseorganisation enbart för
ekonomer. Vi har drygt 43 000 medlemmar
och av dem är 13 000 studenter (oktober
2019).
Eftersom Civilekonomernas fokus är ekonomer har vi en bred kunskap och kännedom
om allt som rör just ekonomers utbildning och
arbetsliv. Våra medlemmar jobbar inom en
rad olika områden och branscher, i både privat och offentlig sektor. En tredjedel av medlemmarna är chefer och många driver egna
fackförbund som arbetar specifikt för den
företag. Den minsta gemensamma nämnaren
egna yrkeskåren. Läs mer på www.saco.se.
är att alla har en ekonomutbildning.
Gratis studentmedlemskap med
Som medlem i Civilekonomerna får du
mycket innehåll
individuell och kvalificerad service när det rör
utbildning, arbetsliv och karriär. Vårt mål är
När du läser ekonomi är du varmt välkommen
att vara den naturliga kontakten för dig från
som studerandemedlem. Medlemskapet kosstudietiden, under hela ditt yrkesliv fram till
tar inget så länge du studerar (max sex år).
dagen du går i pension.
Redan som student har du stor nytta av att
Ett medlemskap i
vara med. Vi hjälper dig då
Civilekonomerna är
”Genom mitt medlemsskap du ska välja inriktning, när
både en försäkring och
du funderar över vad du
så har jag sett till att
en investering. I medvill arbeta med eller om du
försäkra min karriär.
lemskapet ingår en inplanerar att läsa
Dessutom får jag en himla
komstförsäkring. Vi har
utomlands. Du får också
massa stöd på vägen!”
Sveriges bästa lönestatiditt CV granskat utan kostJakob, 29 år, projektledare
stik för ekonomer och du
nad.
får stöd i arbetsrättsliga
Du kan också träffa oss
frågor. Du har också karriärförmåner som
på högskolornas och universitetens arbetsrådgivning och seminarier, för din fortsatta
marknadsdagar och lyssna på föreläsningar
kompetensutveckling.
om att söka jobb, hur du förbättrar din LinCivilekonomerna är en del av Saco, SverikedInprofil, tränar inför anställningsintervjuer
ges akademikers centralorganisation, vars
och mycket mer. När du står inför ditt första
huvudfråga är att akademisk utbildning ska
jobb, kan du få råd om anställningsavtal och
löna sig. Saco består av 22 självständiga
löneläge. När du är klar med dina studier, blir

du ordinarie medlem och betalar medlemsavgift. Den är lägre både det år du tar examen
och året därpå.

Vad gör vi som fackförbund och
intresseorganisation?
Civilekonomerna arbetar för att medlemmarna
ska få så bra villkor på arbetsmarknaden som
möjligt, bland annat genom att teckna kollektivavtal. Vi arbetar också för en bra arbetsmiljö och god kompetensutveckling. En viktig
del är också att påverka högre instanser och
olika beslutsfattare i frågor som rör våra medlemmar. Frågor som är viktiga för medlemmarna är exempelvis balans i livet,
löneutveckling och jämställdhet.
Vi välkomnar dig till oss och hoppas att du
får nytta av läsningen!
Civilekonomerna
Mer information om Civilekonomerna finns på:
www.civilekonomerna.se/student
www.facebook.com/civilekonomernastudent
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Vad gör civilekonomer
och ekonomer?
Ekonomi är ett brett ämne med oändligt många inriktningar, yrkes- och
karriärval. Läs här om vad civilekonomerna och ekonomerna säger om sin
utbildning, vad de tjänar, hur arbetsmarknaden ser ut och om vilka typer av
yrken de kan jobba med.

Vad gör en civilekonom?

Vad säger civilekonomer och
ekonomer om
… sin utbildning?
”Utbildningen gav mig en bra grund att stå
på i min karriär.”
Civilekonomerna gör tillsammans med universiteten och högskolorna vartannat år en uppföljning för att få veta vad de som tagit en
examen i ekonomi gör tre år efteråt och hur
de ser på sin utbildning.
De allra flesta tycker att de har stor nytta
av utbildningen i sitt nuvarande arbete. 90
procent av de som tog examen 2015 hade
företagsekonomi som huvudämne och de
vanligaste fördjupningarna var redovisning
och marknadsföring. Bland de 7 procent som
har nationalekonomi som huvudämne är
finansiell- och internationell ekonomi de mest
populära fördjupningarna.
30 procent av ekonomstudenterna väljer
att läsa en del av sin utbildning utomlands.
De vanligaste länderna är USA, Kanada,
Frankrike och Belgien. Andra populära länder
är Storbritannien och Irland. Flera väljer
också att studera i Japan, Kina och Singapore.
Relevant utlandserfarenhet, liksom språkkunskaper, är en merit när du söker jobb.
…det första jobbet?
"Jag blev positivt överraskad när jag fick stort
ansvar och frihet direkt efter min examen."
De allra flesta civilekonomer och ekonomer
får jobb kort tid efter avslutade studier. Av
dem som tog examen 2015 hade 49 procent
fått ett arbete redan innan de var klara och
89 procent hade ett jobb inom sex månader
efter examen. Det är lättare att få ett jobb om
du redan under studierna skaffat dig arbetslivserfarenhet. En av fem fick sitt första jobb
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genom kontakter och många har fått kontakterna genom praktikarbete, sommararbete
eller genom att göra sitt examensarbete ute
på ett företag.
Det är viktigt att under studietiden:
› ta vara på de möjligheter till nätverkande
som man får genom studiebesök,
arbetsmarknadsdagar, gästföreläsningar,
företagspresentationer, och andra
aktiviteter på lärosätet

› engagera sig i kårarbete, studentföreningar,
fackförbund eller andra organisationer
› satsa på språkstudier och ta chansen att
studera en termin eller ett år utomlands

… sina arbetsuppgifter tre år
efter examen?
"Efter bara ett par år så har jag snabbt avancerat i min karriär"
Civilekonomer och ekonomer arbetar inom
alla sektorer på arbetsmarknaden och inom
de mest skiftande arbetsområden och befattningar. De allra flesta arbetar på privata företag. Efter tre år arbetar mer än hälften inom
fyra stora branscher:
› Företagstjänster, framför allt redovisning,
revision, rådgivning och IT
› Finansförmedling

merna och ekonomerna någon form av chefsjobb och många av dem sitter också i ledningsgrupper.

Vad tjänar civilekonomer
och ekonomer?
Lönen påverkas exempelvis av hur länge du
arbetat, vilken titel du har och inom vilken
bransch du är verksam. Din lön styrs av din
befattning och beror dessutom på om du arbetar inom den privata eller offentliga sektorn.
Lönespridningen inom yrket är stor, men
civilekonomer och ekonomer är en av de
akademikergrupper som har högst livslön.
Ofta är lönerna högre i Stockholms län än
vad de är i övriga landet. Generellt är lönenivåerna högre i den privata sektorn än i den
offentliga. I gengäld erbjuder offentliga arbetsgivare ofta andra förmåner som extra
semesterdagar.
2018 var ingångslönen (median) bland
Civilekonomernas nyexaminerade medlemmar 29 000 (samtliga sektorer på arbetsmarknaden). Uppdelat på de olika sektorerna:
28 200 kr för privatanställda, 28 200 kr för
statligt anställda och 31 000 kr inom kommun
eller regioner.

› Tillverkningsindustrin

› Parti- och detaljhandel

Civilekonomernas och
ekonomernas framtida
arbetsmarknad

En stor andel arbetar med rena ekonomiuppgifter som budgetering, ekonomisk planering,
redovisning och revision. En annan stor andel arbetar med administration, försäljning
och marknadsföring. Andra vanliga arbetsområden finns inom finansbranschen och
inom den offentliga förvaltningen. Tre år
efter examen har 19 procent av civilekono-

Civilekonomer/ekonomer har en bred utbildning med affärstänkande och problemlösning
i fokus. Trots att antalet nyexaminerade ekonomer är stort, får de flesta jobb snabbt och
avancerar i karriären på tämligen kort tid.
Bedömningen är att konkurrensen om arbetena bland nyutexaminerade kommer att
sjunka beroende på minskande ungdomskul-

lar och därmed ett sjunkande antal nyutexaminerade.
Arbetsmarknaden för civilekonomer och
ekonomer har historiskt sett varit god i såväl
hög- som lågkonjunktur, men branscherna
påverkas olika mycket. Finansbranschen är
normalt sett mer konjunkturkänslig än till exempel redovisningsbranschen. Digitaliseringen
påverkar arbetsmarknaden och kommer att
göra det i allt högre grad i framtiden med jobb
som försvinner och nya som kommer till. Redovisning, revision, bank- och finanssektorn
genomgår idag stora förändringar.
Arbetsmarknaden präglas för närvarande
av liten konkurrens för nyexaminerade ekonomer som vill arbeta inom redovisning, revision och organisation/management.
Efterfrågan beräknas vara mycket hög inom
de områdena även om fem år.
För marknadsförare, finansierings- och
nationalekonomer är marknaden i stort sett i
balans. För ekonomer inom de områdena
beräknas arbetsmarknaden i stort sett vara i
balans även på fem års sikt.
Rörligheten inom Europa fortsätter att öka
och gör arbetsmarknaden mer internationell.
En del civilekonomer och ekonomer väljer att
arbeta utomlands en tid.
Civilekonomer/ekonomer är också duktiga
på att starta företag som skapar nya arbetstillfällen. En del kombinerar en anställning
med att driva eget företag.
För att bli mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden är det alltid bra att kombinera
sin utbildning med till exempel IT, teknik,
juridik, beteendevetenskap och språk för att
bredda sin kompetens. Det är också meriterande att ha goda kunskaper i Excel och i
olika affärs- och redovisningssystem.

Vad gör civilekonomer och
ekonomer på jobbet?

nya möjligheter för att kunna skapa tillväxt
och vinst åt företaget.

Som civilekonom och ekonom kan du arbeta i
de flesta branscher. Här följer en sammanställning av några av de jobb du kan ha som
civilekonom.

Banktjänsteman

Affärsutvecklare
Affärsutvecklare jobbar med utveckling av
verksamhetens affärsidé som nya tjänster
eller produkter. Ofta handlar det om att hitta
lösningar på problem för att kunna förbli
konkurrenskraftig på sin marknad eller att se

Privatekonomiska rådgivare ger privatpersoner råd om sparande, placering av pengar, lån
till husköp, försäkringar eller vardagsekonomi.
Företagsekonomiska rådgivare vägleder bankens företagskunder och handlägger exempelvis skatteärenden, bolagsbildning och
kreditärenden. De analyserar ett företags ekonomiska situation, studerar alternativa utvecklingsmöjligheter och gör riskbedömningar.
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Plugga ekonomi?

Gratis
medlemskap!

När du läser ekonomi kan du bli medlem
kostnadsfritt under hela studietiden. Du får:

• Studentlitteratur
• Studie- och karriärvägledning

• Tidningen Civilekonomen 7 nr/år

Läs mer och bli medlem på www.civilekonomerna.se/student

Vad gör en civilekonom?

Controller

Inköpare

Controllern är länken mellan ledningsgruppen och ekonomiavdelningen i större företag.
Controllern analyserar information om det
ekonomiska resultatet, gör prognoser och ser
till att företagsledningen får den ekonomiska
information som behövs för att driva verksamheten.

Inköpare inom industrin köper in varor och
tjänster som behövs för att företagets produktion ska fungera. De kan exempelvis köpa in
råvaror och utrustning men även tjänster som
krävs, exempelvis städning och bevakning.
Inköpare inom partihandeln köper in varor för
vidareförsäljning till industriföretag eller till
detaljhandeln.

Ekonomichef
Ekonomichefen leder ekonomiavdelningens
arbete med att göra ekonomiska planer och
utredningar samt att skapa styr- och kontrollsystem för att följa upp verksamheten. I arbetet ingår att sammanställa de ekonomiska
resultaten och bedöma hur lönsamheten är
genom att analysera kostnader och intäkter.
Ekonomichefen sitter ofta i ledningsgruppen.

IT-ekonom

Finansekonom

Logistiker är ett samlingsnamn för olika yrkesgrupper som styr flöden av material, information och betalningar inom och mellan
företag och organisationer. Här ingår bland
annat transportplanerare, informationslogistiker, inköpare och produktionsplanerare.

Finansekonomer arbetar med att låna upp
pengar och med att låna ut och placera kapital i olika värdepapper. Att bedöma risker är
en stor del av arbetet. Finansekonomer arbetar främst på stora företag, banker, konsultföretag eller fristående fondkommissionärer.
Där kan de exempelvis hjälpa företag att få
tillgång till kapital eller att förbereda börsintroduktionen av ett företag.

Hälsoekonom
Hälsoekonomer är specialister på att tillämpa
ekonomiska teorier och metoder på hälsooch sjukvård. De analyserar och beräknar de
ekonomiska effekterna av olika insatser inom
hälso- och sjukvården, till exempel vad sjukdomar och olycksfall kostar samhället. De tar
också fram ekonomiska underlag för olika
behandlingar.

6

IT-ekonomens arbetsuppgifter kan ofta innebära att analysera vad som händer i en verksamhet när IT-stöd införs eller planera och
genomföra olika systemutvecklingsprojekt.
Ofta har IT-ekonomen kompletterat sin ekonomutbildning med kurser inom IT.

Logistiker

Managementkonsult

att skapa, vårda och utveckla kundrelationer.
Många marknadsförare arbetar på informations- eller marknadsavdelningar på företag,
myndigheter och organisationer.

Miljöekonom
Miljöekonomer är experter på att tillämpa
ekonomi på miljöfrågor. De analyserar och tar
fram förslag på hur man med ekonomiska
styrmedel kan förbättra miljön. De gör också
beräkningar med hänsyn till hur produktionen i ett företag inverkar på miljön samt tar
fram förslag på hur företag kan arbeta för att
minska dess miljöpåverkan. Miljöekonomer
arbetar på både företag, myndigheter och
intresseorganisationer.

Nationalekonom
Nationalekonomer gör samhällsekonomiska
utredningar, analyser och prognoser inom en
rad områden. Nationalekonomer arbetar på
departement, myndigheter och länsstyrelser
men också inom banker, forskningsinstitut,
stora företag och organisationer.

Portföljförvaltare

Managementkonsulter arbetar på ledningsnivå och hjälper andra företag att strukturera
sina verksamheter. Liksom andra konsulter
är du expert på ditt ämnesområde, till exempel omorganisation, ledningsstrategier,
finansiering, omvärldsanalyser eller marknadsföring.

Portföljförvaltare förvaltar de värdepapper
som uppdragsgivaren äger, till exempel aktier
eller obligationer. De arbetar vanligen på
avdelningen för kapitalförvaltning på en
bank, ett försäkringsbolag eller ett värdepappersbolag. Andra arbetsplatser kan vara fonder, stiftelser och industriföretag med stor
finansförvaltning.

Marknadsförare

PR-konsult

Marknadsförare kommunicerar fördelarna
med en idé, vara eller tjänst i syfte
att skapa intresse och sälja. Det handlar om

En PR-konsult kan till exempel arbeta med
kampanjer, anordna event men även hjälpa
till med profilering av varumärken. De kan

även ansvara för relationen med investerare
eller kontakten med massmedia.

Projektledare
Projektledaren är den sammanhållande länken som driver ett projekt och leder arbetet i
projektgruppen. Projektet kan handla om att
utveckla en ny produkt, marknadsföra ett
företag, driva ett byggprojekt, utföra ett speciellt arbete på uppdrag av en kund eller genomföra interna förändringar.

Redovisningsekonom
En redovisningsekonom arbetar bland annat
med analyser av bokslut i ett företag, en förvaltning eller en organisation för att hitta
förklaringar till resultatet. En del redovisningsekonomer arbetar med att utveckla modeller för hur redovisningen ska genomföras.

Revisor
Revisorn granskar redovisningen i ett företag,
en förvaltning eller en organisation för att se
hur ledningen styr verksamheten. Revisorn
kontrollerar också att redovisningen sker
enligt de lagar och regler som gäller. Som
revisor kan man specialisera sig inom olika
områden, som skattelagstiftning eller internationell redovisning.

Säljare
Säljare säljer vanligen varor eller tjänster,
men allt oftare idéer eller kombinationer av
varor och tjänster. Säljare ska ha god kännedom om såväl den egna verksamheten
som konkurrenternas utbud. De följer utvecklingen inom sin bransch och studerar kundernas köpvanor för att hitta nya vägar till
ökad försäljning.

Textilekonom
Textilekonomer har förutom sin kompetens i
företagsekonomi och marknadsföring, breda
kunskaper om textila tillverkningsprocesser.
Inom det textilrelaterade näringslivet kan du
till exempel arbeta med inköp, produktutveckling, tillverkning, logistik och textil handel.

Utredare/Kvalificerad
handläggare
En utredare samlar in fakta, drar sedan slutsatser utifrån materialet och kommer därefter
med ett förslag. De flesta utredare arbetar

inom den offentliga sektorn, alltså inom statlig, kommunal eller landstingskommunal
verksamhet. De återfinns även hos olika intresseorganisationer.

Värdepappersmäklare
Värdepappersmäklaren är dels kontaktperson
mot kunder och den som ger förslag till köp
och försäljning av värdepapper, dels den som
praktiskt på marknaden utför kundens order
att köpa eller sälja värdepapper. Värdepappersmäklare kan delas in i aktiemäklare,
penningmäklare och optionsmäklare.

(Källor: Civilekonomerna, www.arbetsformedlingen.se, Sacos Framtidsutsikter 2023 och Välja Yrke 2018/2019.
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Civilekonom och
ekonom
Civilekonom- och ekonomutbildningarna ger dig en bred allmänbildning i ekonomi
och du kan arbeta i många olika yrken och branscher. Här berättar vi hur
ekonomutbildningen är uppbyggd, vilka olika examina det finns och vem som kan
kalla sig civilekonom.

Civilekonom och ekonom
Att läsa på högskola eller universitet

Utbildningsstruktur
Om du vill gå en ekonomutbildning finns det
flera möjligheter. Du kan läsa antingen på
program eller fristående kurser. Fördelen med
att läsa på program är att du vet vilken examen den leder till, medan fristående kurser
ger dig valfriheten att själv plocka ihop kurser
i din examen.
Du kan börja på ett treårigt ekonomprogram (180 högskolepoäng) som ger dig en
kandidatexamen på grundnivå. Om du sedan
vill fortsätta att studera, kan du läsa vidare på
avancerad nivå i ett år för att få en magisterexamen, eller i två år för att få en masterexamen. Vill du fortsätta med forskning går det
att läsa vidare på ännu högre nivå.
Du kan också börja på det en fyraåriga
Civilekonomprogrammet (240 högskolepoäng)
som ger dig en yrkesexamen på avancerad
nivå. Det är bara vissa lärosäten som uppfyller kraven som gäller för att få ge den examen. Efter civilekonomprogrammet kan du
också studera vidare och även fortsätta med
forskning.

Olika examina
Grundläggande examen:
Ekonomie/filosofie/teknologie kandidat
– 180 hp (3år)
Avancerade examina:
Civilekonomexamen – 240 hp (4år)
Ekonomie/filosofie/teknologie magister
– 60 hp (+1år), Ekonomie/filosofie/teknologie
masterexamen – 120 hp (+2år).
Forskarexamina:
Ekonomie/filosofie/teknologie licentiat
– 120 hp (+2 år), Ekonomie/filosofie/teknologie doktor – 240 hp (+4 år)
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Inriktning och fördjupning
De vanligaste inriktningarna i en ekonomexamen är företagsekonomi och nationalekonomi. Läser du ett program så väljer du oftast
din inriktning efter 1–1,5 år. Du väljer också
en fördjupning inom ditt huvudämne, exempelvis finansiering, internationell ekonomi,
offentlig ekonomi, organisation, redovisning,
revision, marknadsföring eller management.

Vem kan kalla sig civilekonom?
Civilekonomtiteln är inte en skyddad titel.
Enligt praxis kan den som uppfyller kraven på
ordinarie medlemskap i Civilekonomerna
kalla sig civilekonom. Det gör du om du har

en akademisk examen i ekonomi
motsvarande lägst en kandidatexamen på
180 högskolepoäng. Minst 90 högskolepoäng
ska vara i ett ekonomiskt ämne. Exempel på
ekonomiska ämnen är: företagsekonomi, nationalekonomi, industriell ekonomi, ekonomisk historia, ekonomisk geografi,
handelsrätt, logistik, service management
och förvaltningsekonomi.
Du behöver alltså inte ha läst det fyraåriga
civilekonomprogrammet för att använda titeln
civilekonom. Däremot är civilekonomexamen
en skyddad examen och enbart den som har
läst civilekonomprogrammet får en civilekonomexamen.

Att läsa på högskola
eller universitet
Det är en del du behöver sätta dig in i när du bestämt dig för att börja plugga.
Hur och när ansöker du? Vad krävs för att bli antagen på högskola eller universitet?
Här får du tips på vart du kan vända dig för att få svar på vanliga funderingar och
mer information.

Avgifter
Med ytterst få undantag har högskolor och
universitet i Sverige inga avgifter för medborgare i EU-/EES-länderna eller Schweiz, den
högre utbildningen är skattefinansierad.

A är det högsta betyget.

Urval
Läs om urvalsgrunderna och hur platserna på
utbildningarna fördelas på www.uhr.se.

Studieåret – poäng

Studiestöd

Ett studieår är 40 veckor och ger 60 högskolepoäng. En termin omfattar 20 veckor och
ger 30 högskolepoäng. Läs mer på www.antagning.se

Du kan få studiemedel för upp till 240 veckors högskolestudier totalt. Studiestödet består av en lånedel och en bidragsdel. Det är
Centrala Studiestödsnämnden (CSN) som har
hand om studiemedlen.
Mer information hittar du på www.csn.se.

Ansökningsdatum
Den 15 april 2020 är sista ansökningsdatum
till höstterminen. Du ansöker via www.antagning.se.

Behörighet – antagningsregler
De senaste åren har det skett stora förändringar i behörighets- och tillträdesreglerna
till högre utbildning. Läs vidare på
www.uhr.se samt www.antagning.se för
mer information.

Kursmål och kursplaner
Varje enskild kurs ger ett visst antal högskolepoäng och har en kursplan där målen och
betygskraven för kursen finns angivna. Läs
vad som gäller för din utbildning på ditt lärosätes hemsida.

Betyg på högskola
och universitet
Det finns olika system för betyg på högskolenivå och lärosätena bestämmer själva vilket
system man ska använda. En del har betygsskalan Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. Andra har valt att använda en sjugradig
betygsskala, där F och Fx är underkänt och

Funktionsvariation
Om du har en funktionsvariation som försvårar dina studier, finns det möjlighet till extra
stöd. Ditt lärosäte har information om hur du
går tillväga.

Studentbostad
På alla universitets- och högskoleorter finns
studentbostäder. För information om alla bostadsbolag med studentbostäder se www.sokstudentbostad.se. På många orter är det svårt
att få studentbostad, så sök i god tid. I många
fall kan du söka långt innan du vet om du blir
antagen eller inte.

Var hittar jag mer information om
utbildning…?

› www.antagning.se
Kontakta gärna Civilekonomerna eller S.E.R.O

› www.utbildningsinfo.se (Skolverkets
hemsida om all utbildning i Sverige)

ekonom. Vi önskar dig lycka till och hoppas

› www.saco.se (länken ”Studieval”)

den!

› www.uhr.se

Hälsningar

› www.studera.nu

› www.allastudier.se
› www.uka.se

(Källor: www.csn.se, www.uhr.se, www.studera.nu, www.antagning.se)

om du har frågor om utbildning eller yrket
att du väljer det kanske roligaste yrket i värl-

Civilekonomerna & S.E.R.O.
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Adresser
Adresser till lärosäten som erbjuder högskolestudier inom ekonomi och till
organisationer som erbjuder information kring ekonomistudier och stipendier.

Adresser till svenska lärosäten
och övriga organisationer

Blekinge Tekniska Högskola
SE-371 79 Karlskrona
Tel: 0455-38 50 00
www.bth.se
E-post: info@bth.se
BTH Studentkår:
www.bthstudent.se/

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Tel: 033-435 40 00
E-post: registrator@hb.se
www.hb.se
Studentkåren i Borås:
www.studentkareniboras.se

Högskolan Dalarna
791 88 Falun
Tel: 023-77 80 00
E-post: studievagledning@du.se
www.du.se
Dalarnas studentkår: www.dalastudent.se

Högskolan i Gävle
801 76 Gävle
Tel: 026-64 85 00
E-post: kurs-aue@hig.se
www.hig.se
Gefle Studentkår: www.geflestudentkar.se
Gavlecon Studentförening: gavlecon.com
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Handelshögskolan vid
Göteborgs Universitet

Handelshögskolan vid
Karlstads universitet

Box 600, 405 30 Göteborg
Tel: 031-786 00 00
E-post: info@handels.gu.se
www.handels.gu.se
Studentkår HHGS: www.hhgs.se

651 88 Karlstad
Tel: 054-700 10 00
E-post: handels@kau.se
www.hhk.kau.se
Karlstad Studentkår:
www.karlstadstudentkar.se
KarlEkon: www.karlekon.com

Högskolan i Halmstad
Box 823, 301 18 Halmstad
Tel: 035-16 71 00
E-post: studievagledning@hh.se
www.hh.se
Halmstad Studentkår: www.karen.hh.se
Eurekha: www.eurekha.se

Jönköping International
Business School
Box 1026, 551 11 Jönköping
Tel: 036–10 10 00
E-post: info@jibs.ju.se
www.jibs.se
Jönköpings studentkår
www.jonkopingsstudentkar.se
JIBS Student Association, JSA:
www.jibsstudents.com

Högskolan Kristianstad
291 88 Kristianstad
Tel: 044-20 30 00
E-post: hs@hkr.se
www.hkr.se
Kristianstad Studentkår: www.ksk.nu
Cefyrekon: www.cefyrekon.se

Linköpings universitet
Institutionen för ekonomisk och
industriell utveckling
581 83 Linköping
Tel: 013-28 10 00
www.iei.liu.se
Studentkår StuFF: www.stuff.liu.se
Ekonomförening ELIN: www.elin.se

Ekonomihögskolan vid
Linnéuniversitetet
Växjö: Universitetsplatsen 1, Växjö
Kalmar: Kalmar Nyckel,
Gröndalsvägen 19, Kalmar
Tel: 0480-49 71 00
E-post: ekonomihogskolan@lnu.se
lnu.se/ekonomihogskolan
Linnéstudenterna: linnestudenterna.se
EHVS (Växjö): www.ehvs.nu
Kalmar ESS: kalmaress.se

Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå
Tel: 0920-49 10 00
Epost: studenttorget@ltu.se
www.ltu.se
Luleå Studentkår: www.luleastudentkar.com
Ekonomsektionen: www.ekonomsektionen.se

Ekonomihögskolan vid
Lunds universitet
Box 7080, 220 07 Lund
Tel: 046-222 00 00 (växel)
Tel: 046-222 46 46 (studievägledning)
E-post: studera@ehl.lu.se
www.ehl.lu.se & www.ehl.lu.se/masterprogram
LundaEkonomernas studentkår:
www.lundaekonomerna.se

Mittuniversitetet

Handelshögskolan i Stockholm

Campus Sundsvall
EVJ, 851 70 Sundsvall
Tel: 0771-97 50 00
E-post: edith.andresen@miun.se
www.miun.se, www.miun.se/evj
Studentkår I Sundsvall: www.miun.se/sks
Ekonomförening Sundekon: www.sundekon.nu

Sveavägen 65
Box 6501, 113 83 Stockholm
Tel: 08-736 90 00
Epost: info@hhs.se / antagning@hhs.se
www.hhs.se
Handelshögskolan i Stockholms Studentkår
www.sasse.se

Campus Östersund
EVJ, 831 25 Östersund
Tel: 0771-97 50 00
E-post: anna.sorensson@miun.se
www.miun.se, www.miun.se/evj
Studentkår I Östersund: www.miun.se/sko
Ekonomförening Ösekon: osekon@miun.se

Stockholms universitet

Mälardalens högskola
Västerås: Högskoleplan 1, Box 883
721 23 Västerås
Eskilstuna: Box 325, 631 05 Eskilstuna
Tel: 021-10 13 00, 016-15 36 00
E-post: studievagledning@mdh.se
www.mdh.se
Mälardalens Studentkår: www.karen.nu
Esekon: www.esekon.se
Mälekon: www.malekon.se
IMF-föreningen: www.imf-mdh.se

Högskolan i Skövde
Box 408, 541 28 Skövde
Tel: 0500-44 80 00
E-post: vxl@his.se
Hemsida: www.his.se
Studentkåren i Skövde: studentkaren.se

Stockholm Business School
Kräftriket hus 3, 7, 15 & 24
SE-106 91 Stockholm
Växel tel: 08-16 20 00
E-post: studexp@sbs.su.se
www.sbs.su.se
Stockholms universitets studentkår:
www.sus.su.se
Föreningen Ekonomerna:
www.foreningenekonomerna.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för ekonomi
Box 7013, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 10 00
E-post: studievagledning@slu.se
www.slu.se/ekonomi
Ultuna Studentkår (ULS)
www.ultunastudentkar.se
Ekonområdet
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Södertörns högskola
141 89 Huddinge
Telefon: 08-608 40 00
Epost: info@sh.se
www.sh.se
Södertörns högskolas studentkår
www.soders.nu
Södertörns Förenade Ekonomer SÖFRE
www.sofre.se

Handelshögskolan vid
Umeå universitet

Adresser till svenska lärosäten
och övriga organisationer

Umeå School of Business and Economics
901 87 Umeå
Tel: 090-786 5255
E-post: info@usbe.umu.se
www.usbe.umu.se
Umeå Studentkår: www.umeastudentkar.se
Handelshögskolan i Umeå Studentföreningen.
HHUS: www.hhus.se

Uppsala universitet &
Campus Gotland
Företagsekonomiska institutionen
Studievägledningen
Box 513, 751 20 Uppsala
Tel: 018-471 81 10
E-post: studievagledning@fek.uu.se
www.fek.uu.se
Uppsala Studentkår www.uppsalastudentkar.se
Föreningen Uppsalaekonomerna
www.uppsalaekonomerna.se
Campus Gotland
Cramérgatan 3, 621 57 Visby
Tel: 0498-29 99 00
Epost: studentservice@campusgotland.uu.se
www.fek.uu.se
Gotlands Studentkår Rindi www.rindi.com

Högskolan Väst
Gustava Melins gata 2
461 32 Trollhättan
Tel: 0520-22 30 00
E-post: studievagledning@hv.se
www.hv.se
SHV – Studentkåren vid Högskolan Väst:
shv.hv.se
VästEko: www.vasteko.se
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Handelshögskolan vid
Örebro universitet
701 82 Örebro
Tel: 019-30 30 00
E-post: studievagledning.hh@oru.se
www.oru.se/hh
Örebro studentkår: www.karen.oru.se
Sesam: www.sesamit.se

Övriga lärosäten

(som erbjuder utbildningar med möjlighet
till huvudämne i företagsekonomi)
Blekinge Tekniska Högskola
SE-371 79 Karlskrona
Tel: 0455-38 50 00
www.bth.se
Blekinge Studentkår: www.bthstudent.se
Chalmers Tekniska Högskola
412 96 Göteborg
Tel: 031-772 10 00
www.chalmers.se
Kungliga Tekniska Högskolan KTH
100 44 Stockholm
Tel: 08-790 60 00
www.kth.se
Malmö universitet
Box 205 06, 202 50 Malmö
Tel: 040-665 70 00
www.mau.se

Övriga adresser
Civilekonomerna
Box 2086
174 02 Sundbyberg
Tel: 08-556 912 00
www.civilekonomerna.se
CSN, Centrala Studiestödsnämnden
CSN postservice
751 76 Uppsala
www.csn.se
Sveriges Ekonomföreningars
Riksorganisation (S.E.R.O.)
Box 4246
102 65 Stockholm
Tel: 073-644 08 29
www.sero.nu

Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)
Box 11027
100 61 Stockholm
www.sfs.se
Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
Box 7703
103 95 STOCKHOLM
Tel: 08-563 085 00
www.uka.se
Universitets- och högskolerådet (UHR)
Box 45093
104 30 Stockholm
Tel: 010-470 03 00
www.uhr.se
www.antagning.se
www.studera.nu
Sverige-Amerika Stiftelsen
Box 5280
102 46 Stockholm
Tel: 08-611 46 11
www.sweamfo.se
Econa
Postboks 1869 Vika
NO-0124 Oslo
Tel: +47 22 82 80 00
www.econa.no
Finlands Ekonomer
Banvaktsgatan 2
FIN-00520 Helsingfors
Tel: +358 201 299 299
www.ekonomit.fi
Fulbrightkommisionen
Vasagatan 15-17
111 20 Stockholm
Tel: 08-534 818 85
www.fulbright.se
AIESEC in Sweden
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
Tel: 0760-48 34 76
www.aiesec.se

Civilekonomerna
Box 2086
172 02 Sundbyberg
Tel: 08-556 912 00
www.civilekonomerna.se

S.E.R.O.
Box 4246
102 65 Stockholm
Tel: 0736-44 08 29
www.sero.nu

