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Vilka 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 32 pers. intervjuade (av 70) 
• 1/3 kvinnor 

 



Var 
• Majoriteten av Alumnerna växte upp i Småland  och valde att 

stanna kvar efter avslutade studier.  
• Den främsta anledningen till att byta bostadsort eller stanna 

kvar var att de fått arbete  



Om utbildningen 
• Positivt 
• Nöjda med utbildningen som helhet 
• Kurserna i förbrännings- och energiteknik framhävs som de 

mest uppskattade och nyttiga under utbildningen.  
 
 



Tagit ut examen 
• 62% 
• Anledningar till inte tagit examen 
• Har några kurser kvar (främsta anledning) 
• Bytte utbildning till något som passade deras intresse mer 
• Tröttande på studier och valde att jobba med något utanför 

området istället 
• Fick jobb inom området innan examen och hoppade de sista 

kurserna 
• Privata anledningar 

 



Sysselsättning 
Sysselsättning Antal Procent 

Arbete 25 78 

Fort- och 
vidareutbildning 

5 16 

Arbetssökande 2 6 

Totalt 32 100 

• 75% i privat sektor 
• De flesta av Alumnerna som 

arbetade hade en 
anställning inom energi- och 
miljöområdet.  

• Anställningarna berörde 
något av de ämnen och 
kurser som tagits upp under 
utbildningstiden.  

 
 

 
 



Yrken 
• Bred utbildning 
• många aspekter inom området 
• möjligt att få anställning inom flera olika yrken.  

Laboratorieingenjör Produktingenjör Forskningsingenjör 
 
Forskningsassistent Projektledare  Forskare inom energiteknik 
 
Teknikinformatör Energiingenjör VVS-ingenjör 
 
VVS-konstruktör Doktorand  inom skog- och träteknik Arbetsledare 
 
Driftstekniker Stationstekniker Mekaniker 
 
Teknisk säljare Upphandlare på teknisk förvaltning Processingenjör 
 
Ventilationstekniker VA och renhållningsingenjör Konsult inom energi 
 



Arbetsuppgifter 

Miljöfrågor  Kvalitetssäkring Studier på forskarnivå  
 
Energikartläggning Planering  Produktionsutveckling  
 
Personalfrågor Systemövervakning Samordning av installationer 
 
Kalkylering  Utvärdering  Support  
 
Produktion av innehåll till informationsmaterial Projektion i 3D-teknik 

• Löneutvecklingen ansågs var mycket god.  
• Lönen beskrivs som rimlig och helt 

godkänd.  
• Goda karriärmöjligheterna inom branschen 



Arbetsliv 
• Majoriteten tyckte att deras 

arbete stämde helt eller delvis 
överrens med utbildningen. 

• Utbildningen beskrevs som 
bred och mångsidig  

• De som arbetade med något 
som hade en svagare koppling 
till utbildningen tyckte ändå att 
kunskaperna de fått med sig 
kom till nytta på ett eller annat 
sätt.  

• En Alumn menade att det är nu 
efteråt som hen fått förståelse 
för varför de läste vissa kurser 
och att de har kommit till nytta 
i arbetslivet.  
 

 



Arbetsmarknad 
• Det fanns många 

arbeten att söka och 
flera Alumner 
berättade att de haft 
möjligheten att välja 
mellan flera olika 
erbjudanden  

• ”Energiingenjör” 
fortfarande inte så 
känt 



Framtidsvisioner 
• Energi- och 

miljöbranschen beskrevs 
enligt Alumnerna ha en 
väldigt ljus framtid. Det 
kommer finnas många 
möjligheter till att arbeta 
med olika saker, då 
branschen expanderar 
på flera håll.  

• Arbetsgivare mer 
positiva till 
energiingejörer 

• Energi- och 
miljöbranschen beskrevs 
som ett ständigt aktuellt 
ämne  

• Politiska förändringar 
kan påverka (kärnkraft) 



Förbättringar 
• "Lärarna behöver pusha på studenterna till att ta ut sin examen. Det är 

ju synd att inte fler blir färdiga när det finns så många jobb. Visst, det 
lättade ju konkurrensen för mig när jag sökte jobb, men det är inte bra 
på lång sikt."  
 

• "Lärarna behöver hjälpa studenterna att inse att de måste hitta sin 
egen studieteknik, om de gör det klarar de utbildningen." 
 

• "Vi var en liten klass, så vi hade bra sammanhållning och vi hade bra 
relationer med lärarna. Jag tycker att de ska fortsätta med små klasser 
för att kunna behålla den känslan." 
 

• "Skulle önskat att vi läst mer om kärnkraft, för det är också en 
energikälla precis som vind- och vattenkraft." 

  
• "Jag tycker att det borde finnas ett starkare samarbete mellan 

Linnéuniversitetet och Näringslivet för att båda parter ska kunna hålla 
sig uppdaterade på vad som händer och anpassa utbildningen efter 
arbetsmarknadens behov. Samtidigt som Näringslivet behöver ta reda 
på vad energiingenjörer faktiskt gör och hänga med i utvecklingen." 
 

 



Summering 
• Relativt enkelt att få arbete inom området (flera innan 

examen) 
• Alumnerna tyckte att kurserna i energi- och 

förbränningsteknik var de mest givande och intressanta under 
utbildningen. 

• Alumnerna ansåg att framtiden för energi- och miljöområdet 
är mycket ljus, då det är en expansiv bransch och att det 
kommer finnas många arbeten och möjligheter. 

•  Nöjda med sin investering  i utbildningen, bra löneläge! 
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