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En civilekonom ska hålla livet ut! 
Den här broschyren är ett utdrag av resultatet från Civilekonomernas 
medlemsundersökning om hälsa och arbetsmiljö som genomfördes 
sommaren 2011. 1 800 medlemmar deltog i undersökningen.

Civilekonomer är en stor yrkesgrupp som arbetar inom alla sektorer och branscher på arbetsmarkna-
den. Civilekonomer har ofta höga ambitioner och karriärmål, en tredjedel av förbundets medlemmar 
är chefer och många är vana att ta stort ansvar i organisationen eller företaget. Att lyckas i karriären 
går hand i hand med att må bra och nå balans i livet både i arbetet och privat.

Grunden för ett framgångsrikt arbetsliv är enligt Civilekonomerna att ta tillaara kraften och kompeten-
sen som finns hos individen. Lokal lönebildning, gott ledarskap och kompetensutveckling ger förut-
sättningar för detta. 

Civilekonomernas senaste medlemsundersökning visar att medlemmarna generellt sett upplever sig 
ha en god hälsa och en positiv inställning till livet. När vi tittar närmare på medlemmarnas svar kring 
arbetsmiljön, relationerna till kollegor och chef, dialogen med chefen om arbetsbelastning och arbets-
uppgifter, visar det sig att många medlemmar inte får tillräckligt stöd eller ledning i sitt arbete. Många 
medlemmar uppvisar redan i ung ålder olika ohälsosymptom. 

För förbundet är det viktigt att vara pådrivande och kontinuerligt uppmärksamma arbetsmarknadens 
parter och enskilda medlemmar om villkoren och möjligheterna till ett bättre arbetsliv.

Förbundet erbjuder professionell rådgivning och support till medlemmarna i både villkorsfrågor och frågor 
som rör kompetens- och karriärutveckling. Den här rapporten är ett värdefullt underlag för fortsatt dialog 
och utvecklad medlemsservice till såväl chefsmedlemmar som till andra yrkesverksamma medlemmar.

Över 20 procent av medlemmarna tror sig inte alls kunna fortsätta jobba som de gör idag utan att 
hälsan påverkas negativt. 

Tror du att du kommer kunna jobba som du gör nu utan att hälsan påverkas 
negativt av arbetet/ditt sätt att arbeta på lång sikt? 
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Hälsa och ohälsa
Ohälsa är ett vitt begrepp och de bakomliggande orsakerna till ohälsa kan vara många beroende 
både på den privata situationen och situationen på arbetsplatsen. I vår undersökning och i den här 
broschyren belyser vi olika mätbara symptom på ohälsa. Exempelvis utmattning, sjukfrånvaro, sömn-
svårigheter, värk och trötthet. Dessa symptom kan relateras till brister i arbetsmiljön och till ohälso-
samma stressnivåer. Otydliga mål, bristande dialog mellan chef och medarbetare eller konflikter på 
jobbet kan vara orsak till ohälsan. Individens möjligheter att sätta gränser och värna om sin hälsa är 
ytterligare en viktig faktor för om ohälsa utvecklas eller inte. 

Enkätundersökningen visar att högt arbetstempo, ständiga deadlines och en känsla av att alltid  
kunna göra bättre karaktäriserar vardagen och arbetslivet för många civilekonomer. 

 • 80 procent har haft fysiska ohälsosymptom under det senaste året. 

 • Mer än var femte har ohälsosymptom ofta eller varje dag. 

 •  25 procent av kvinnorna och 19 procent av männen tror sig inte alls kunna  
fortsätta arbeta som de gör utan att det har negativ påverkan på deras hälsa.

 • 70 procent rapporterar att de har alldeles för mycket att göra.

 • 65 procent svarar att de drar in på lunchen för att hinna med sitt jobb.

 •  Var fjärde medlem svarar att de har sömnproblem och 30 procent svarar att de  
är i stort behov av återhämtning.

Tips och råd

•	 	Försök	att	identifiera	orsakerna	till	stressen.	Var,	när	och	varför	känner	du	dig	stressad?	 
Är	det	du	själv	som	ställer	så	höga	krav	eller	kommer	kraven	utifrån?

•	 	Hoppa	inte	över	lunchen	eller	fikat	även	om	det	är	stressigt.	Tänk	på	att	både	du	och	dina	 
kollegor	behöver	avkoppling.	I	fikarummet	förmedlas	också	värdefulla	erfarenheter	och	idéer.	

•	 Att	äta	näringsrik	mat	gör	att	du	mår	bättre	och	arbetar	effektivare.

•	 En	god	sömn	har	betydelse	för	ditt	välmående.	

Organisatoriska
förutsättningar

Individens
förhållningssätt

Självskattad
hälsa Vad i

arbetet
påverkar
hälsan?

Relationer på
jobbet
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Arbetsbelastning	och	övertid 
En viktig förutsättning för hälsan som kommer med arbetet, är de 
tidsmässiga ramar som gäller. Att ha för mycket eller för lite att göra 
på arbetet kan påverka hälsan negativt. Dels handlar det om hur 
mycket man har att göra, rent konkret. Dels handlar det om är vilka 
möjligheter som finns för att begränsa arbetet i tid – hur ser regler 
och företagets kultur kring övertidsarbete ut?  Är det okej att gå hem 
när arbetsdagen enligt anställningsavtalet är slut, eller förväntas man 

stanna kvar om det finns mycket arbete kvar att göra? Hur mycket faktisk övertid har man, oavsett 
vad reglerna och kulturen säger, och får man någon ersättning för detta arbete? 

75 procent svarar att de i någon grad upplever att det finns förväntningar om att arbeta utöver ordinarie 
tid. Medlemmar som upplever att det finns stora förväntningar på att arbeta mer än ordinarie arbets-
tid, har mer symptom på utmattning och ohälsa än övriga. 

I undersökningen ställdes frågor om den kvantitativa arbetsbelastningen. Dels om man anser att man 
har för mycket eller för lite att göra och dels om man drar in på lunchen för att hinna med arbetet. Dia-
grammet ovan visar att 40 procent anser att de i ganska hög, hög eller mycket hög grad har alldeles 
för mycket att göra. 65 procent svarar att det händer att de drar in på lunchen för att hinna med. 

Organisatoriska
förutsättningar

Individens
förhållningssätt

Självskattad
hälsa Vad i

arbetet
påverkar
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Relationer på
jobbet
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De allra flesta av förbundets medlemmar arbetar heltid, och över hälften av alla arbetar övertid. Den 
genomsnittliga övertiden är 4,7 timmar i veckan. Ser man till skillnader mellan könen ser man att det 
är en större andel män bland dem som arbetar heltid. När det gäller övertidsmönstret gäller att det är 
en högre andel kvinnor som arbetar lite övertid och en betydligt högre andel män som arbetar mycket 
(tio timmar eller mer) övertid. 

Kvinnor anser i högre grad än män att de har mycket att göra. Nästan hälften av kvinnorna (44 procent 
tycker att de har för mycket att göra jämfört med 36 procent av männen. Vidare framkommer att chefer 
upplever en mycket större belastning jämfört med övriga. Personer i ålderskategorin 36–45 år redo-
visar också en högre belastning (i viss mån upp till 55 år) till skillnad från de yngre (upp till 35 år) och 
dem över 55 år. 

De flesta har inte rätt till någon ersättning för den övertid de arbetar (59 procent), och de som får 
ersättning får det oftast i form av ledig tid (29 procent). Endast 23 procent får ersättning för sin övertid 
i form av pengar eller andra förmåner. Hur övertiden ersätts tycks framförallt vara en fråga om vilken 
sektor individen arbetar inom och om han/hon har personalansvar eller inte. Det är betydligt vanligare 
att chefer avtalat bort rätten till övertidsersättning; 78 procent av cheferna och 49 procent av övriga 
har inte rätt till övertidsersättning. 

Tips och råd

•	 	Ha	koll	på	hur	mycket	du	faktiskt	arbetar.	Det	finns	regler	i	arbetstidslagen/arbetstidsavtalet	 
för hur mycket man får arbeta. 

•	 	Är	arbetet	organiserat	på	rätt	sätt?	Har	du	för	hög	ambitionsnivå?	Fundera	på	om	din	 
arbetssituation	är	hållbar	i	längden.	Om	inte	bör	du	ta	upp	en	diskussion	med	din	chef	om	att	 
få förändringar till stånd.

•	 	Om	det	finns	en	Akademikerförening	eller	motsvarande	på	din	arbetsplats	kan	du	kontakta	 
dem för att diskutera din situation. Du kan också höra av dig till Civilekonomernas medlemsjour.

•	 	Om	du	inte	har	löst	av	din	övertid	ska	du	fundera	på	vad	den	är	värd	om	du	skulle	förhandla		
bort	den.	Du	får	tips	om	vad	övertiden	är	värd	på	civilekonomerna.se.

Har du rätt till övertidsersättning?
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Anser du att företaget/organisationen du arbetar på
informerar om hälsa, välbefinnande och stress?
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Information	och	dialog	kring	arbete	och	hälsa
Organisationens sätt att leda arbetet påverkar hur de anställda mår. En bra organisation är en som 
fortlöpande utvecklas i samspel mellan ledning och anställda. Organisationens syn på arbetets 
påverkan på hälsan är avgörande för anställdas välmående och arbetsinsatser. Tydlig information om 
hälsofrågor ska genomsyra hela organisationen och ges utrymme att diskuteras på arbetsplatsen. 
Hälso- och arbetsmiljöfrågor behöver ges utrymme att diskuteras på exempelvis arbetsplatsträffar 
och i utvecklingssamtalet.

Undersökningen visar att det finns ett positivt samband mellan hälsan hos de anställda och om de 
anställda upplever att det finns en dialog kring hälsofrågor på arbetsplatsen. 

Var femte tycker inte att företaget ger någon sådan dialog eller information över huvud taget. 50 procent, 
tycker att organisationen informerar i ganska hög eller mycket hög utsträckning.

Information och kunskap är viktigt, men en kanske ännu viktigare aspekt är dialogen om själva arbetets 
påverkan på hälsan. Mönstret är ungefär detsamma som i förra frågan. Dvs. 26 procent tycker inte alls 
eller i liten grad att dialogen finns, 45 procent tycker att den är ganska god eller mycket god. Chefer 
anser att dialogen finns i högre utsträckning än andra. 
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Tydliga	mål	och	arbetsuppgifter
Undersökningen visar att graden av tydlighet påverkar nivån av stress hos anställda och chefer. Har 
det gjorts tydligt vad som förväntas av en? Är arbetsuppgifterna väldefinierade eller otydliga? Är över-
ordnad chef tydlig med sina egna förväntningar och vilka förväntningar som gäller för hur mycket man 
ska arbeta och prestera? Allt detta påverkar möjligheten att veta om man har presterat tillräckligt, om 
det är okej att gå för dagen, om man kan tillåta sig återhämtning eller tar med sig jobbet hem och så 
vidare. 

Totalt sett är det en stor grupp av Civilekonomernas medlemmar som upplever att de har ett arbete 
där de oftast kan göra allting lite bättre. Mer än hälften (56 procent) upplever att de alltid eller ofta kan 
göra allting bättre.

Flexibel	arbetstid
Möjligheten att kunna arbeta hemma kan vara ett sätt att styra sin tid och öka flexibiliteten i livet. Dess-
utom är det förstås en extra fördel för de som har långa restider. De flesta av respondenterna säger sig 
ha möjlighet att kunna jobba hemma i någon mån. Man ska vara medveten om att möjligheten att jobba 
hemifrån även kan medföra en risk att den enskilde upplever att det förväntas att man ska jobba utöver 
ordinarie arbetstid.  
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 Tips och råd
•	 	Boka	in	ett	möte	med	din	chef	och	diskutera	hur	du	ska	prioritera	bland	dina	arbetsuppgifter.	 

Passa	samtidigt	på	att	boka	in	ett	uppföljningssamtal.

•	 	Fråga	din	chef	om	vad	som	förväntas	av	dig.	Om	du	får	ett	otydligt	svar	får	du	be	om	förklaringar	 
och	exempel.	

•	 	Flexibla	arbetstider	i	arbetet	kan	vara	positivt	men	var	uppmärksam	på	att	arbetet	inte	flyter		
i in fritiden. 

•	 	För	att	få	kontroll	över	din	situation	både	arbetsmässigt	och	privat	bör	du	tänka	igenom	hur	du	 
disponerar	din	tid	mellan	arbetet	och	fritiden.
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Betydelsen av egen gränssättning
Egenomsorgen, att värna om sin egen hälsa är en viktig hälsoaspekt.  
Vi ställde frågan om man har en tendens att glömma bort sin hälsa 
när man är inne i ett intensivt eller intressant jobbprojekt. I båda 
dessa frågor är det runt en femtedel av alla som instämmer precis.

Det är också viktigt huruvida man kan eller upplever att man kan sätta 
stopp om det nu skulle bli för mycket att göra för att man ska må bra. 

27 procent av alla medlemmar tycker att de kan säga stopp om pressen ökar för mycket och nära 
hälften (49 procent) tycker inte alls att de kan det. 

Ytterligare en fråga som mäter förmågan att säga ifrån och värna sig själv är frågan om man har 
svårt att säga ifrån om arbetsbelastningen blir för hög. Här svarar nära hälften av alla medlemmar 
(44 procent), att de är svårt att säga ifrån.

Tips och råd

•	 	Sätt	upp	mål	för	dig	själv	om	vad	som	är	tillräckligt	bra	när	det	gäller	din	arbetsinsats.	 
Fundera	gärna	igenom	vad	som	skulle	hända	om	du	inte	alltid	presterar	maximalt.

•	 	Ett	samtal	om	arbetsbelastningen	kan	leda	fram	till	en	positiv	förändring	både	för	den	enskilde	 
och för hela organisationen. Det är ingen annan än du själv som vet hur mycket du orkar arbeta.

Organisatoriska
förutsättningar
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Tillgänglighet	och	tid	för	återhämtning
Den tekniska utvecklingen har fört med sig att anställda ständigt kan vara tillgängliga, och inte alltid är  
beroende av att vara på arbetsplatsen för att kunna utföra vissa arbetsuppgifter. Detta kan försvåra 
gränsdragningen mellan arbete och fritid. 50 procent är alltid eller ofta tillgängliga för samtal, mejl 
eller möten gällande arbetet under sin lediga tid, 29 procent är det aldrig eller sällan. 

Det är mycket vanligare att chefer alltid är tillgängliga. Likaså är det mycket vanligare att medlem-
mar som arbetar inom privat sektor är tillgängliga för arbete på sin fritid än medlemmar inom övriga 
sektorer.

De flesta använder sig i någon utsträckning av sin fritid för att förbereda sig för nästa arbetsdag.  
22 procent gör det ofta eller dagligen, 34 procent gör det ibland och 32 procent gör det sällan.

Åter är det chefer som gör det i högre utsträckning än anställda. Det finns också skillnader mellan 
män och kvinnor där resultaten visar att en större andel män förbereder arbetet på sin lediga tid och 
är tillgängliga på sin lediga tid. I båda frågorna gäller också att det är vanligare att privatanställda 
förbereder arbetet hemma och är tillgängliga på telefon, mejl etc. på sin lediga tid. 

Tips och råd

•	 	Den	flexibilitet,	som	det	gränslösa	arbetet	kan	innebära,	kan	ge	upphov	till	svårigheter	att	dra	grän-
sen	mellan	arbete	och	fritid.	Försök	därför	få	fastare	rutiner	eller	tider	mellan	arbete	och	fritiden.	

•	 	Se	till	att	återhämta	dig	efter	stressig	arbetsinsats.	Återhämtning	behöver	inte	vara	sömn	utan	att	
kunna	släppa	alla	måsten	och	krav.	Ge	tid	för	vila.	Avsaknad	av	återhämtning	kan	leda	till	ohälsa.

Hur ofta är du tillgänglig för arbetsrelaterade ärenden på din fritid?
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Relationen till kollegor och chef 
Den sociala miljön på arbetsplatsen blir ibland bortglömd när det ta-
las om arbetsmiljö, men hur relationerna i arbetsgruppen och mellan 
anställda och närmsta chef ser ut kan vara mycket viktiga faktorer för 
såväl trivsel på arbetet som för hälsa och välbefinnande. Om dessa 
relationer av någon anledning inte fungerar på ett bra sätt, eller till 
och med är destruktiva med förekomst av svåra konflikter och mobb-
ning kan det negativt påverka inte bara trivseln, utan även hälsa och 

motivation hos både chef och anställda på arbetsplatsen.

Om relationerna är goda kan de å andra sidan öka arbetsglädjen och prestationen och dessutom bli en 
faktor som bidrar till bättre hälsa även i privatlivet. Utöver relationen till chef och relationerna till kol-
legor, möter många medlemmar även en tredje part i form av kunder/klienter. 

Gällande relationen till kollegor har vi dels frågat om det förekommer konflikter i arbetsgruppen, dels  
om det finns kollegor som påverkar negativt rent allmänt. Över hälften (53 procent) upplever att det 
finns konflikter i arbetsgruppen som påverkar dem negativt i någon utsträckning, även om det ”bara” 
är strax över 10 procent som har det i hög eller mycket hög utsträckning. Chefer upplever det i högre 
grad än andra. 

En stor grupp medlemmar har kollegor som i någon mån påverkar dem negativt. 65 procent av  
medlemmarna tycker sig ha det i någon grad, kvinnor lite mer än män, chefer något mer än anställda,  
anställda inom staten mer än övriga sektorer. Totalt sett upplever 16 procent att de i mycket hög grad  
eller hög grad har kollegor som påverkar dem negativt. 

Uppmuntrar	organisationen	till	dialog?		
Arbetsplatsen kan vara en positiv kraft för hälsan om det finns en kontinuerlig god dialog mellan che-
fer och anställda kring hälsan och arbetets påverkan på den. I undersökningen ställdes frågor om hur 
relationen till närmaste chef är, nämligen hur pass god man uppfattar att relationen är rent generellt 
och hur man tycker att dialogen kring arbetet fungerar – både den löpande dialogen och den som 
äger rum lite mer formellt med jämna mellanrum i form av löne- och/eller utvecklingssamtal.
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Ser man till den löpande dialogen med chefen, är respondenterna relativt positivt inställda. Nästan tre 
fjärdedelar tycker att de i ganska hög, hög eller mycket hög utsträckning kan ta upp frågor och pro-
blem i arbetet för en konstruktiv dialog. Däremot fungerar inte löne-/ utvecklingssamtalen särskilt bra. 
Närmare 30 procent svarar att de upplevde senaste löne-/utvecklingssamtalet som mycket negativt 
eller lite negativt. Ytterligare 30 procent svarar att upplevelsen varken var positiv eller negativ. 

Tips och råd

•	 	Tänk	på	att	en	god	relation	mellan	chef	och	anställda	bygger	på	ömsesidigt	förtroende	och	en	 
öppen	kommunikation.

•	 	I	utvecklingssamtalet	får	du	möjlighet	att	kommunicera	med	chefen	i	frågor	som	rör	samarbete	
mellan	chefen	och	kollegor,	arbetssituationen,	trivseln,	m.m.	Om	du	i	utvecklingssamtalet	tagit	upp	
det	som	inte	fungerar	på	arbetsplatsen	och	du	får	inte	gehör	eller	hjälp	med	din	situation,	kontakta	
den	lokala	fackliga	organisationen/skyddsombudet	eller	företagshälsovården.	Saknas	lokal	facklig	
organisation kontakta Civilekonomernas ombudsmannajour.

•	 	Lönesamtalet	är	en	viktig	del	i	lönesättningen.	Lönesamtalet	ska	ses	som	en	förhandling	mellan	 
närmaste	chef	och	anställd.	För	att	få	det	bästa	resultatet	av	samtalet	ska	det	genomföras	på	
neutral	plats	samt	att	kriterierna	för	lönesättningen	ska	vara	kända	för	alla	anställda.

Tror du att du kommer kunna jobba som du gör nu utan att hälsan påverkas 
negativt av arbetet/ditt sätt att arbeta på lång sikt? 
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Allt	hänger	ihop
I rapporten har vi undersökt hur olika faktorer, så som arbetbelastning, tydlighet kring arbetsuppgifter, 
relationer till kollegor och chef m.m. samspelar, och utifrån detta kunnat dra slutsatser om vad i arbe-
tet som påverkar medlemmars hälsa och välbefinnande. Här följer ett utdrag från dessa slutsatser.

Vikten	av	återhämtning
Diagrammet nedan visar att återhämtning är viktigt för hälsan. Diagrammet visar också att om man 
är tillgänglig för arbete på sin lediga tid så kan det också påverka hälsan negativt. Den som har 
förmågan att återhämta sig löper dock mindre risk att bli utmattad även om personen är tillgänglig 
för arbete på sin lediga tid. Att vara tillgänglig för arbete på sin lediga tid och samtidigt ha svårt att 
återhämta sig ger högsta graden av ohälsa.

Medelvärde för utmattning/ohälsa på skalan 1–5 där 5 är störst ohälsa.
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Betydelsen	av	goda	relationer	på	jobbet
Diagrammet nedan visar att män som rapporterar att de har en negativ relation till sin chef har en 
betydande högre arbetsrelaterad frånvaro än dem som har en positiv relation till sin chef. Det samma 
gäller relationen till kollegor. Relationerna på jobbet har för män stor betydelse. 

Betydelsen av att värna om sin hälsa
Det är i högre grad förknippat med ohälsa att inte sätta stopp och ta hand om sig själv än att då 
och då förbereda arbetet hemifrån. I figuren nedan syns detta tydligt. Graden av utmattning, som 
är ett ohälsosymptom, är störst i gruppen som inte är tillgänglig på sin lediga tid och som har en låg 
egenomsorg. Bäst är hälsan hos dem som inte är tillgängliga och som har hög egenomsorg, dvs. 
som värnar om sin hälsa. 

Medelvärde för utmattning/ohälsa på skalan 1–5 där 5 är störst ohälsa. 
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Betydelsen	av	tydliga	arbetsuppgifter
Att inte ha en tydlig bild över sina arbetsuppgifter kan vara stressande. Oklarheterna kan handla om 
både innehållet i arbetet, som delvis formas av individen själv, och när arbetet är tillräckligt väl utfört. 
Undersökningen visar att ju tydligare och mer väldefinierade arbetsuppgifter desto bättre hälsa. 

Fler	råd	och	tips
Av undersökningen framgår det tydligt att välmåendet hos såväl de anställda som organisationen 
beror på om hälsan och arbetsmiljön prioriteras. Dels hur arbetsgivaren ser på sin roll i att skapa 
förutsättningar för hälsa på arbetsplatsen. Dels vilka allmänna ramar arbetsgivaren sätter upp kring 
arbetet i termer av tempo, övertidsarbete, ansvarsgrad och relationer på arbetsplatsen. Slutligen 
handlar det om individens förhållningssätt till de ramar som finns på arbetsplatsen. För att skapa en 
bra arbetsmiljö gäller det att se till helheten. 

Till	dig	som	är	chef
 • Utarbeta en arbetsmiljöpolicy

 • Sätt organisationens arbete med hälsa i fokus

 • Sätt upp tydliga mål och arbetsuppgifter

 • Var synlig på arbetsplatsen och se till att alla blir sedda

 • Kommunicera med de anställda och uppmuntra dialog

 • Informera om vad som händer i organisationen

 • Våga ta itu med konflikter i tid

 • Våga ta svåra samtal i tid

 • Följ upp utvecklingssamtal och lönesamtal

 • Ge feedback

 • Erbjud anställda kompetensutveckling

 • Ge anställda inflytande i sin arbetsroll

 • Motivera anställda till att göra ett gott arbete

 • Ta hjälp av HR vid större organisationsförändringar

 • Delta i ledarskapsutveckling

 •   Skaffa dig ett nätverk med andra chefer på arbetsplatsen  
och en mentor eller ett nätverk utanför arbetsplatsen

 • Ha en aktiv fritid 

 • Lyft fram de etiska reglerna
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Till	alla
 •  Värna	om	din	hälsa 

Undersökningen visar att den som kan säga ifrån när arbetsbelastningen är för hög  
och som inte ständigt är tillgänglig för jobb på sin fritid har en bättre hälsa.

 • 	Ge	dig	själv	tid	för	återhämtning 
Undersökningen visar att den som har förmåga att återhämta sig väl och är tillgänglig 
på sin lediga tid löper mindre risk för utmattning och ohälsa än den som är lika tillgänglig 
men som har problem med att återhämta sig. 

 •  Fika	med	kollegorna 
Hoppa inte över lunchen eller fikat även om det är stressigt. Tänk på att både du och 
dina kollegor behöver avkoppling. I fikarummet förmedlas också värdefulla erfarenheter 
och idéer. 

 •  Ta	hjälp	av	andra 
Gå med i ett nätverk, skaffa en mentor eller vänd dig till den lokala akademikerfören-
ingen. Finns det ingen lokalförening, kontakta förbundets medlemsjour om hur du kan  
få hjälp och stöd. 

Förbundet	erbjuder	dig	som	är	medlem
 •  Arbetsrättslig	hjälp 

Via vår medlemsjour får du personlig rådgivning vad gäller frågor kring din anställning,  
t ex lön, avtal, uppsägningar m.m.

 •  Karriärcoaching 
Du som har jobb och funderar på att byta kan utnyttja karriärcoachningen med en  
erfaren coach.

 •  Nätverk 
Förbundet har nätverk över hela landet, dels regionala nätverk, dels nätverk för kvinnor, 
dels allmänna nätverk och även professionsnätverk.

 •  Mentorprogram 
Du kan få en mentor som stöd i din utveckling och karriär. Läs mer om Civilekonomernas 
mentorprogram under Jobb och Karriär.

 •  Seminarier 
Förbundet erbjuder årligen ett hundratal seminarier på olika teman bl.a. karriärutveckling, 
personalfrågor, kommunikation, personlig utveckling, stresshantering, förhandlingsteknik, 
och löneseminarier.

 •  Yrkesetisk rådgivning  
För att stötta medlemmar som hamnar i olika etiska dilemman finns tillgång till yrkesetisk 
rådgivning på förbundet. Ring 08-556 912 80.
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Förbundet	erbjuder	dig	som	är	chef:
 •  Rådgivning	och	support 

Om dina egna villkor, ditt uppdrag och din roll som chef och ledare.

 •  Chefsseminarier 
För dig som nyligen blivit chef arrangeras speciella seminarier. 

 •  Utbildning 
Civilekonomerna har ett samarbete med webbplatsen www.utbildning.se som är en 
sökmotor för chefer som vill hitta rätt kompetensutvecklingsalternativ både för sig  
själva och för sina medarbetare.

 •  Chefsnätverk 
Att ingå i ett chefsnätverk är en väg för att få stöd i yrkesrollen vare sig man är ny  
som chef eller har varit det länge. Vi startar därför kontinuerligt upp chefsnätverk. 

Mer information för dig som anställd och chef finns på hemsidan: www.civilekonomerna.se

Kontakt
Telefon 08-556 912 00
Medlemsjouren  08-556 912 60
Medlemsregistret  08-556 912 70      (08.30–11.30)
Etikjouren  08-556 912 80

ombudsman@civilekonomerna.se    (frågor om avtal, anställning, lön, etc)
kontakt@civilekonomerna.se            (frågor angående medlemskap, lösenord, och övriga frågor) 
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