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gOdA frAMTIdsuTsIKTEr 
fÖR NAtioNAlEkoNomER 
Varje år examineras omkring 150 nationalekonomer på Handelshög-
skolan vid Göteborgs universitet och går vidare till yrkeslivet. Målet 
är att ge studenterna de kunskaper och färdigheter som krävs på en 
framtida arbetsmarknad och att ständigt utveckla och förbättra utbild-
ningen.  
 
Som ett led i detta följer Institutionen för nationalekonomi med statistik 
upp hur det går för studenterna efter examen. Var arbetar studenterna 
någonstans idag? Hur fick de fick sitt första jobb? Inom vilka bran-
scher är de verksamma? Vilken typ av tjänst har de? Vad tjänar de? 

undersökningen 2015 visar att:

• 83% fick sitt första jobb redan inom 6 månader efter avslutad utbildning 

• jobbannonser och kontakter var de viktigaste vägarna till första jobbet 

• 74% arbetar inom privat sektor varav en stor andel på bank 

• analytiker, specialist och konsult är de vanligaste tjänstetitlarna 

• 94% är helt eller delvis nöjda med sina arbetsuppgifter

• de flesta arbetar i Göteborg (40%) men nästan lika många i stockholm (37%)  

• medianlönen för nationalekonomer är 34 800 kr 



De flesta fick sitt första jobb genom att svara på annonser eller via 
egna kontakter.

Hur fICK dE sITT försTA JOBB?

83 procent fick sitt första jobb senast 6 månader efter avslutad utbildning.

Hur sNABBT fICK dE sITT 
försTA JOBB?
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Lönespridningen för nationalekonomer är stor. Medianlönen 2015 var 
34 800 kronor. 

VILKEN LöN HAr dE?

I VILKEN sEKTOr ArBETAr dE?
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Banker, statliga myndigheter och större företag tillhör de vanligaste 
arbetsgivarna för nationalekonomer. Här är topp 20-listan.

VAr ArBETAr dE?

Nordea sEb

Göteborgs universitet Volvo Ab

EY swedbank

Danske bank Chalmers

finansdepartementet Handelsbanken

skatteverket Axis Communications

länsförsäkringar migrationsverket

Jool Capital Partner statistiska centralbyrån

sCA stena

utrikesdepartementet Västra Götalandsregionen

I molnet ser du de vanligaste tjänstetitlarna för nationalekonomer.

VILKA TJÄNsTEr fÅr dE?



OM uNdErsöKNINgEN 
undersökningen baseras på en enkät som skickats ut till studenter som skrivit upp-
sats i nationalekonomi eller statistik på kandidat-, magister- eller masternivå under 
perioden 2004-2014 på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Den genomför-
des våren 2015. Av 1 188 studenter har 437 besvarat enkäten (ca 37%). syftet med 
undersökningen är att kartlägga arbetsmarknaden för nationalekonomer och i vilken 
grad utbildningen motsvarar de krav som ställs i yrkeslivet. Här har vi endast tagit 
med resultatet för de som har examen i nationalekonomi.  

Hela rapporten finns på webben:
www.economics.gu.se/utbildning/arbetsmarknad
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