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Sammanfattning 
Rapporten är resultatet av en uppföljning av de studenter som avslutat sina studier i 
miljövetenskap eller miljö- och hälsoskydd mellan september 2007 och juni 2012. Rapporten 
redovisar vad de som svarat har för synpunkter på utbildningen, vad de arbetar med idag 
och vad de har för råd till nuvarande studenter.  
 
Av de som avslutat sin kandidatutbildning svarade 43 personer (30 %), av dessa är idag 52 % 
sysselsatta som förvärvsarbetande. 38 % studerar och resterande bedriver forskarstudier 
eller är föräldralediga. Av de som avslutat sin master/magisterutbildning svarade 50 
personer (49 %), av dessa är 79 % sysselsatta som förvärvsarbetande. 10 % bedriver 
forskarstudier, 4 % studerar och 4 % är föräldralediga. Endast 2 % är arbetslösa.  
 
Många arbetar idag på kommuner eller i den privata sektorn. Men det är även många som 
arbetar inom statlig verksamhet t.ex. länsstyrelse eller universitet. Vanliga arbeten är 
inspektörer, miljöhandläggare och miljökonsulter. Den vanligaste anställningsformen är 
tillsvidareanställning (64 och 66 %) följt av vikariat, projekt och doktorandanställningar. 
Lönerna varierar för de med kandidatexamen mellan 20 000 och 30 000 (96 %) med en 
medellön på 26 782 kr. För de med master/magisterexamen ligger lönerna mellan 20 000 
och 30 000 (84 %) och mellan 30 000 – 40 000 (14 %) med en medellön på 27 701 kr. 
 
Kompetenser och utbildningsmål från utbildningen motsvarar i de flesta fallen med hög grad 
kraven på nuvarande arbete. I något lägre grad motsvarar kraven i nuvarande arbete målen: 
Att statistiskt utvärdera resultat, kommunicera slutsatser och teorier för specialister och 
allmänhet, sammanställa samt kommunicera information nationellt såväl som 
internationellt. Överlag är de som svarat nöjda med sin utbildning, speciellt framhålls att 
man får en bred och bra förståelse inom många tvärvetenskapliga ämnen med möjlighet att 
fördjupa sig i. Förståelse för hur mänsklig aktivitet påverkar naturliga kretslopp, kritiskt 
tänkande och ifrågasättande, identifiera konsekvenser av miljöproblem är också det som 
studenterna har fått med sig i hög grad från utbildningen. 
 
Svagheter som nämns från svaren från de som läst miljövetenskap är främst en svag 
koppling till arbetslivet inom utbildningen. De saknar också en rejäl statistikkurs då det är för 
lite statistik i utbildningen.  
 
De flesta skulle välja samma utbildning idag som de gjorde när de började även om några 
skulle läsa delvis andra inriktningskurser än de gjort. De rekommendationer som framförallt 
ges till nuvarande studenter är att göra praktik och examensarbete utanför universitetet för 
att skapa nätverk i arbetslivet. 
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Miljövetare i arbetslivet   

Bakgrund 
Den här rapporten redovisar resultatet av en enkät från 2013, riktad till de studenter som 
avslutat sina studier i miljövetenskap eller miljö- och hälsoskydd mellan september 2007 och 
juni 2012. År 2005, 2007 och 2009 genomfördes liknande enkäter för att kartlägga hur det 
gått för tidigare studenter.  
 
Enkäterna har gjorts dels för att kartlägga vilken typ av sysselsättning som utbildningarna 
kan leda till, dels vilka synpunkter de tidigare studenterna har på sin utbildning. 
Utbildningssystemet i Sverige förändrades från juli 2007 från en magister till en kandidat- 
(grundnivå 3 år) respektive masterutbildning (avancerad nivå 2 år).  
 

Den miljövetenskapliga utbildningen vid Lunds universitet startade höstterminen 1998, år 
2005 startade institutionen även en miljö- och hälsoskyddsutbildning. Nedan visas 
studiegången för respektive kandidatprogram och masterprogram. 
 

               
Figur 1. Kandidatprogram                   Figur 2. Masterprogram 
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Enkätundersökning-metod 
Undersökningen utfördes genom att en länk till en webb- baserad enkät skickades till 
sammanlagt 245 personer. Dessa är före detta studenter som färdigställt sina 
examensarbeten på kandidat och/eller magister/masternivå mellan september 2007 och juni 
2012. Enkäten bestod av frågor om studieval, utbildningens kvalitet och yrkesverksamhet, i 
ett separat dokument (Aluminrapport2013_Bilagor) finns alla fullständiga frågor och svar 
som bilagor (Bilaga 1 Kandidat & bilaga 2 Master/Magister). I svaren finns det personer som 
gjort examensarbeten på kandidat, magister och masternivå. I vissa fall går det inte att skilja 
studenter i miljövetenskap och miljö- och hälsoskydd åt, då de har båda utbildningarna i 
någon av sin examen. Sammanlagt svarade 43 personer (30 %) på enkäten om 
kandidatexamen och 50 personer (49 %) svarade på enkäten om master/magisterexamen.  
 

Sammanfattning resultat Kandidatexamen i 
miljövetenskap/miljö- och hälsoskydd 
 

Studieval 
Val av studieinriktning  
Den främsta anledningen till att de tillfrågade valde att studera kandidatutbildning i 
miljövetenskap eller miljö- och hälsoskydd är att de är intresserade av miljöfrågor. Ett fåtal 
har blivit rekommenderade av någon bekant. Vid val av inriktning så visar enkätsvaren att 66 
% valde miljövetenskap och 24 % valde miljö- och hälsoskydd (se bilaga 1). Exempel på andra 
studier utöver miljöutbildningen som genomförts är GIS, ekonomi, språk m.m. se bilagan för 
mer information. 20 % har studerat utomlands i samband med kandidatutbildningen.  
 
Tabell 1. Utbildningsval    

Utbildning % Antal 

Miljövetenskap 66 27 

Miljö- och hälsoskydd 24 10 

Annat 15  6 

Summa 105 43 

 

Val av utbildning i dag 
På frågan om de tillfrågade skulle valt samma utbildning i dag om de påbörjat sin kandidat 
svarade de flesta ja eller delvis.   
                    
Tabell 2. Skulle valt samma utbildning i dag om du påbörjat din kandidat   

Valt samma utbildning i dag % Antal 

Ja 52 22 

Nej 10  4 

Delvis 41 17 

Summa 103 43 

 

Kontakt med näringslivet 
Gästföreläsare och examensarbete utanför universitetet är det som genererat flest 
kontakter med näringslivet, offentliga myndigheter, företag eller förening under studietiden. 
Andra sätt som skapat kontakt är via stipendium, studiebesök och arbetsmarknadsdagar. 
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Tabell 3. Kontakt med näringslivet, en offentlig myndighet, företag eller förening, under studietiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Redovisning av examensarbete 
Under 2007 redovisade 8 % sitt examensarbete, 2008 var det 10 % och 5 % 2009. 30 % 
redovisade 2010, 25 % 2011 och 23 % 2012. De flesta, 76 %, har genomfört sitt 
examensarbete inom utsatt tid. 
 

Yrkesverksamhet 
Sysselsättningsgrad 
Sysselsättningsgraden är hög då 52 % arbetar, 38 % studerar och de resterande 10 % är 
jämnt fördelade på forskarstudier och föräldraledighet. 64 % av de arbetande har en 
tillsvidareanställning, övriga har vikariat, projekt eller annan tidsbegränsad anställning. 
 
Tabell 4. Sysselsättning 

Sysselsättning    % Antal 

Förvärvsarbete   52  22 

Forskarstudier    5   2 

Studier   38  16 

Tillfälligt arbetslös    0   0 

Långtidsarbetslös    0   0 

Föräldraledig    5   2 

Annat, specificera    0     0 

Summa   100  42 
 

Nuvarande arbetsgivare och sektor 
De flesta arbetar inom kommuner eller inom den privata sektorn (t.e.x Energigas Sverige, 
Skanska, Avfall Sverige, Aptor AB, Sweco Environment AB, Veolia Transport, Vidinge grönt, 
Ekologgruppen i Landskrona AB, Stiftelsen TEM). Även en stor andel arbetar inom stat 
(länsstyrelser och universitet). 
 
Tabell 5. Arbetsgivare sektor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

På vilket sätt har du fått kontakt % Antal 

Praktik 45 19 

Projekt inom kurs 62 26 

Gästföreläsare  69 29 

Examensarbete  69 29 

Annat 14  6 

Summa 259 109 

Nuvarande sektor/arbetsgivare % Antal 

Stat (inkl. universitet) 16  4 

Kommun 42 10 

Landsting   0  0 

Privat sektor 42 10 

Ideell organisation  0  0 

Egen företagare  0  0 

Summa 100 24 
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Arbetsuppgifter och lön 
De flesta arbetar i dag som miljö- och hälsoskyddsinspektörer eller miljöhandläggare. Andra 
vanliga arbeten är miljökonsult, samordnare, rådgivare och doktorander. Se exakta titlar i 
bilagan. De vanligaste arbetsuppgifterna är tillsyn/fältarbete, utredning och planering, 
information, projektledning och administrativa uppgifter. Mindre vanligt är det med 
forskning och utveckling, produktion, undervisning samt marknadsföring och försäljning. 
Medelvärdet av de angivna bruttolönerna är 26 782 kronor/månad. De angivna lönerna 
ligger mellan 20 000 – 30 000 (96 %) och 30 000 – 40 000 (4 %) kronor/månad.  
 
Information om nuvarande arbete/tid innan anställning relevant för utbildningen 
Främst har de svarande hittat arbeten genom examensarbete/praktik men även genom 
kontakter. Några har svarat på en annons och kontaktat arbetsförmedlingen och sist genom 
egen kontakt med arbetsgivare. Hela 63 % fick arbete relevant för sin utbildning under 
studietiden. 29 % fick inom 6 månader efter sin utbildning och resterande fick arbete inom 
eller efter 1 år. 
 
Kompetenser från utbildningen som används i arbetslivet 
Vi frågade även i vilken grad de kompetenser som de fått under utbildningen motsvarar 
kraven i deras nuvarande arbete. Exempel på kompetenser som används i arbetslivet är 
kritiskt tänkande, att göra analyser, allmänt breda kunskaper om miljöfrågor, sammanställa 
information m.m. Övrig kompetens som utbildningen givit är presentationsteknik (både 
skriftlig och muntlig) och socialt samarbete. Kompetenser som saknas är bland andra 
statistik, GIS, marknadsföring, matematik, kommunikation och bemötande. Alla 
svarsresultaten redovisas i bilaga 1 under fråga 13. 
 

Studenternas åsikt om utbildningen 
Ange styrkor och svagheter i utbildningen 
Styrkor och svagheter i miljövetar- eller miljö- och hälsoskyddsutbildningen på kandidatnivå 
redovisas i bilaga 1 under fråga 24.  
Här följer några exempel: 
STYRKOR: 

 Bred naturvetenskaplig förståelse, kan lite om allt. 

 Kritiskt granskande. 

 Styrkor var bra bredd de två första åren, otroligt kunniga och kompetenta 
professorer och de andra som undervisade oss. Det var också bra att få fokusera på 
egna kurser under det sista året. 

 Utbildningen ger mig tillräckligt på fötterna till att klara mig på arbetsmarknaden; det 
finns en efterfråga på det vi gör.  

 Bred naturvetenskaplig grund och med möjlighet till inriktning. 

 Över lag bra och engagerade lärare. 
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SVAGHETER: 

 Utbildningen är nästan för "bred", vilket gör att man inte känner sig "expert" på 

något område.  

 Mer koppling till näringslivet, en offentlig myndighet, företag eller förening. Även om 

jag har fyllt i att jag har kommit i kontakt med alla dessa genom min utbildning så är 

antalet gånger/kontakten inte så stor. 

 Alltför lite statistik, en rejäl statistikkurs behövs! 

 Hög kompetensnivå, men för lite juridik, men då har vi ändå läst mer juridik än de 

flesta andra miljöutbildningar. 

 Jag skulle vilja ha mer praktik insprängd i utbildningen,  

 Praktik borde ingå som obligatorisk kurs i basblocket. 

 
Särskilda positiva och negativa minnen från utbildningen 
Positiva och negativa minnen från utbildningen redovisas i bilaga 1 under fråga 25.  
Här följer några exempel: 
POSITIVA: 

 Positiva är exkursioner och studiebesök.  

 Bra gemenskap bland studenterna.  

 Hög kompetens hos föreläsarna, mycket föreläsningstid och engagemang från 

kursansvariga. Jag kommer inte ihåg någonting som skulle kunna vara negativt. 

 Det mesta faktiskt! 

 Positivt att träffa alla typer av människor men med samma gemensamma intresse för 

miljö 

 

NEGATIVA: 

 Intressant utbildning men trist att inte ha jobb inom det. 

 Skulle vilja ha ännu mer förberedande tillämpningsmoment inför arbetslivet, fast 

man kanske aldrig kan vara helt förberedd 

 Andra kursen i geologi kom väldigt långt ifrån miljövetenskap och kom att handla om 

saker som inte gått använda. 

 Negativa minnen är många av grupparbetena. 

Tips till dagens studenter 
Många värdefulla tips kom in till dagens studenter och de redovisas i bilaga 1 under fråga 27. 
Här följer några exempel: 

 Alltid ta en praktik-kurs! Det är mycket värt att få komma ut och se hur det arbetas 
med miljö.  

 Engagera dig i någon förening utanför egna kåren och utbildningen eftersom du då 
möter andra typer av människor som studerar andra utbildningar och att man 
kopplar bort studierna för ett tag.  

 Att skriva sitt x-jobb utanför universitetet samt göra praktik för att skapa ett nätverk 

för kommande yrkesliv. 
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 Försök få så mycket kontakt med myndigheter och kursare (som senare kan bli dina 

kollegor) som möjligt. Kontakter är jätteviktigt! 

 Värdefulla kurser: 

1. GIS. 

2. Juridisk introkurs. 

3. Ekotox samt mer kemi. 

4. Specialisera sig på ett ämne så att man får spetskompetens. 

5. Praktik, ovärderligt, ett måste tror jag, en dörröppnare. Borde vara obligatoriskt. 

6. Läs extra kurser vid sidan om om möjligt. 

7. Ha kul. Praktik - ett måste!  

8. Miljörätt 

9. Miljöekonomi 

10. Ekologi 

11. Geologi 

12. Strategiskt miljöarbete 

13. Utlandsstudier - ett måste!  
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Sammanfattning resultat Master- eller Magisterexamen i 
miljövetenskap/miljö- och hälsoskydd 
 

Studieval 
Val av inriktning på studier 
Den främsta anledningen till att de tillfrågade valde att studera master/magister utbildning i 
miljövetenskap eller miljö- och hälsoskydd är att de valde utbildning efter intresse, och för 
att bli attraktiv på arbetsmarknaden samt öka sin kompetens. Ett fåtal har blivit 
rekommenderade av någon bekant. 55 % valde Miljövetenskap, 42 % Miljö- och Hälsoskydd, 
och 7 % valde Tillämpad klimatstrategi (se bilaga 2). Exempel på andra studier utöver 
utbildningen i miljövetenskap eller miljö- och hälsoskydd som genomförts är 
genusvetenskap, ekologi, historia m.m. se bilagan för mer information. 11 % har studerat 
utomlands i samband med master/magisterutbildningen.  
 
Tabell 1. Utbildningsval    

Utbildning % Antal 

Miljövetenskap 55 17 

Miljö- och hälsoskydd 42 13 

Tillämpad 
klimatstrategi 

 7  2 

Summa 103 32 

     
Val av utbildning i dag 
På frågan om de tillfrågade skulle valt samma utbildning i dag om de påbörjat sin 
master/magister svarade de flesta ja.   
                    
Tabell 2. Skulle valt samma utbildning i dag om du påbörjat din master/magister   

Valt samma 
utbildning i dag 

% Antal 

Ja 56 25 

Nej  7  3 

Delvis 42 19 

Summa 105 47 

 

Kontakt med näringslivet 
Examensarbetet och praktik är det som genererat flest kontakter under studietiden med 
näringslivet, en offentlig myndighet, företag eller förening. Andra sätt som skapat kontakt är 
via sommarjobb, mentorprogram och arbetsmarknadsdagarna. 
 

Tabell 3. Kontakt med näringslivet, en offentlig myndighet, företag eller förening, under studietiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

På vilket sätt har du fått kontakt % Antal 

Examensarbete  73 32 

Praktik 71 31 

Gästföreläsare  61 27 

Projekt inom kurs 55 24 

Annat  7  3 

Summa 267 117 
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Redovisning av examensarbete 
Under 2007 redovisade 0 % sitt examensarbete, 2008 var det 19 % och 17 % 2009. 21 % 
redovisade 2010, 24 % 2011 och 19 % 2012. Av dessa har 52 % genomfört sitt 
examensarbete inom normerad tid. 
 

Yrkesverksamhet 
Sysselsättningsgrad 
Sysselsättningsgraden hos de som svarat är hög då 79 % arbetar, 4 % studerar och 10 % 
bedriver forskarstudier, 4 % är föräldralediga. 2 % är tillfälligt arbetslösa och ingen 
långtidsarbetslös. 66 % av de som är anställda har en tillsvidareanställning, övriga har 
vikariat, doktorerar, har projekt eller annan tidsbegränsad anställning eller har arbete inom 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd/motsvarande. 
 
Tabell 4. Sysselsättning 

Sysselsättning    % Antal 

Förvärvsarbete   79  38 

Forskarstudier   10   5 

Studier    4   2 

Tillfälligt arbetslös    2   1 

Långtidsarbetslös    0   0 

Föräldraledig    4   2 

Annat, specificera    0     0 

Summa   99  48 
 

Nuvarande arbetsgivare och sektor 
De flesta arbetar inom kommunen eller privata sektorn (Sysav, Skanska, WSP Group, Enbio 
AB, Sweco Environment AB, Golder Associates AB, COWI AB, ÅB, Saba frukt & grönt, 
Universum). Men även stat (länsstyrelser och universitet) är arbetsgivare. 
 
Tabell 5. Arbetsgivande sektorer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arbetsuppgifter och lön 
De flesta jobbar i dag som miljö- och hälsoskyddsinspektörer eller miljökonsulter. Andra 
vanliga arbeten är miljöhandläggare, samordnare, doktorander och projektledare. Se exakta 
titlar i bilagan. De vanligaste arbetsuppgifterna är tillsyn/fältarbete, utredning och planering, 
information, projektledning och administrativa uppgifter. Mindre vanligt är det med 
forskning och utveckling, produktion, undervisning samt marknadsföring och försäljning.  
Medelvärdet i de angivna bruttolönerna är 27 701 kronor/månad. De flesta av de angivna 
lönerna ligger mellan 20 000 – 40 000 kronor/månad (98 %). 
 
 

Nuvarande sektor/arbetsgivare % Antal 

Stat (inkl. universitet)  24  11 

Kommun  38  17 

Landsting    0   0 

Privat sektor  38  17 

Ideell organisation   0   0 

Egen företagare   0   0 

Summa 100  45 
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Information om nuvarande arbete/tid innan anställning relevant för utbildningen 
Främst har de som svarat hittat arbeten genom kontakter men även genom 
examensarbete/praktik och egen kontakt med arbetsgivare. Några har svarat på en annons 
och kontaktat arbetsförmedlingen och en har skapat sin egen tjänst genom att spontant ta 
kontakt med en anställd. Hela 54 % fick arbete relevant för sin utbildning under studietiden. 
23 % fick inom 6 månader efter sin utbildning och resterande fick arbete inom eller efter 1 
år. 
 
Kompetenser från utbildningen som används i arbetslivet 
Vi frågade även i vilken grad de kompetenser som de fått under utbildningen motsvarar 
kraven i deras nuvarande arbete. Exempel på kompetenser som används i arbetslivet är bred 
miljökunskap, kommunikation både skriftligt och muntligt, kunskap om informationskällor 
och att kunna lite om mycket, kritiskt och analytiskt tänkande m.m. Övrig kompetens som 
utbildningen gett är förmågan att tänka långsiktigt, prata inför och att arbeta i grupp, 
problem formulerat tänkande. Kompetenser som saknas är bland andra statistik, juridik, 
matematik, kommunikation och bemötande. Alla svarsresultaten redovisas i bilaga 2 under 
fråga 13. 
 

Studenternas åsikt om utbildningen 
Ange styrkor och svagheter i utbildningen 
Styrkor och svagheter i miljövetar- eller miljö- och hälsoskyddsutbildningen på master- eller 
magisternivå redovisas i bilaga 2 under fråga 25.  
Här följer några exempel: 
STYRKOR: 

 Bra bredd och upplägg både på innehåll och arbetssätt 

 Styrka tvärvetenskap, att läsa kurser med studenter med annan utbildningsbakgrund- 

det lärde jag mig massor på!  

 Bra innehåll i utbildningen som gjorde en väl förberedd för arbetslivet. 

 Vi har fått en god naturvetenskaplig grund att stå på. 

 Mycket kompetenta professorer. 

 Att jag har täckt in både mark- och vattenvård. 

 Analytiskt tänkande, kritiskt tänkande. 

 

SVAGHETER: 

 Kopplingen till arbetsmarknaden. 

 Inte helt verklighetsförankrat vad gäller metoder (i mitt fall labbanalyser samt 

provtagningsmetoder och dylikt). 

 För bred för att ge någon djupare kunskap om något. 

 För mycket forskarfokus. 

 Saknar djup, men beror väl på vilka kurser man läser.  

 Bredden, både styrka och svaghet. 
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Särskilda positiva och negativa minnen från utbildningen 
Positiva och negativa minnen från utbildningen redovisas i bilaga 2 under fråga 26. 
Här följer några exempel: 
POSITIVA: 

 Utbildningsåren i stort är positiva att tänka tillbaka på.  

 Det var KUL att läsa miljövetenskap, många skratt och mycket roligt hade vi. 

 Gemenskapen i klassen var helt underbar! :D  

 Väldigt mycket: intressant utbildningsspår med kemiska miljörisker, vilket jag till stor 

del arbetar med idag. Väldigt fin och trevlig personal som alltid ställde upp. 

  Man har blivit väldigt öppensinnad 

  Positiv att träffa andra människor som bryr sig om miljön. 

 

NEGATIVA: 

 Det negativa minnet jag har är egentligen bara att mitt examensarbete tog så lång tid 

 Kurserna var väldigt varierande i svårighetsgrad/hur mycket tid man skulle behöva 

lägga ned på kursen. Vissa var alldeles för enkla, vissa var kanske lite för svåra. Det 

var jobbigt att inte veta vad som väntade inför varje kurs. 

 Stor variation i arbetsbörda mellan olika kurser inom miljö och 

hälsoskyddsprogrammet. 

 Den obligatoriska kemikursen som vi läste år 2. 

Tips till dagens studenter 
Många värdefulla tips kom in till dagens studenter och de redovisas i bilaga 2 under fråga 28. 
Här följer några exempel: 

 Praktik är superbra att göra, den har varit en fantastisk språngbräda för mig.  

 KONTAKTER ÄR MYCKET VIKTIGT!  

 Ta studierna på allvar, dyk ner i dem och njut! :D  

 Läs kurser där du får kontakt med arbetslivet, engagera dig i studentföreningar, tänk 
efter var du vill jobba med och gör exjobbet där,  

 Ha kontakt med arbetslivet under utbildningen 

 Gör praktik.  

 Plugga utomlands och fokusera på examensarbetet (skriv klart de innan man söker 
sig vidare). 

 Glöm inte att leva livet under studietiden. Kämpa.  

 Nätverka! Gör något kul som ger energi. Åk utomlands om det går, gärna till ett land 
med ett språk du vill utveckla. 

 Träna (fysik) medan du pluggar. 
 

 

I ett separat dokument (Alumnirapport2013_Bilagor) på vår hemsida 

www.miljovetenskap.lu.se finns alla fullständiga frågor och svar som bilagor. 

 

Ett stort tack från miljövetenskaplig utbildning till alla er som svarat! 

http://www.miljovetenskap.lu.se/

