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Sammanfattning 
Rapporten är resultatet av en uppföljning av examinerade studenter mellan 2006 och 2008, som 
redovisar vad de svarande har för synpunkter på utbildningen, vad de arbetar med idag och vad 
de har för råd till nuvarande studenter. 
 
I en undersökning, som skickades ut till 80 personer som avslutat sina studier i miljövetenskap 
eller miljö- och hälsoskydd mellan januari 2006 och juni 2008 svarade 42 personer (53 %). Av 
de svarande är idag 88 % sysselsatta inom miljöområdet antingen som förvärvsarbetande eller 
som doktorander.  
 
Många arbetar idag på kommuner, något som kan ha en direkt koppling till starten av miljö- 
och hälsoskyddsutbildningen hösten 2005 som även möjliggör för miljövetare att fördjupa sig 
inom miljö- och hälsoskydd. Men det är även många som arbetar inom statlig verksamhet t.ex. 
länsstyrelse eller universitet. Vanliga arbeten är inspektörer, naturvårdshandläggare och 
miljökonsulter. Den vanligaste anställningsformen är fast anställning följt av tillfälliga, vikariat 
och projektanställningar. Lönerna varierar mellan 15500 och 28600. 
 
Överlag är de svarande nöjda med sin utbildning, speciellt framhålls basblocket där man får en 
bred och bra förståelse inom många miljöfrågor framförallt inom det naturvetenskapliga 
området med de samhällsvetenskapliga kurserna(miljöekonomi, miljörätt) som komplement. 
Praktik och möjligheten att göra praktik, framhålls också som en styrka. Men även den goda 
sammanhållningen, en bra och smidig institution och kompetenta lärare framhålls som styrkor.  
 
Svagheter som nämns från svaranden som läst miljövetenskap är främst en svag koppling till 
arbetslivet inom utbildningen. Miljö- och hälsoskyddsstudenter efterfrågar moment inom 
basblockskurserna som är mer anpassade/tillämpbara till inspektörsutbildningen. 
 
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 rekommendationerna som framförallt ges till 
nuvarande studenter är att göra praktik och examensarbete utanför universitetet. 
 
Av de svarande är idag 88 % sysselsatta inom miljöområdet antingen som förvärvsarbetande 
eller som doktorander. Många arbetar idag på kommuner, något som kan ha en direkt koppling 
till starten av miljö- och hälsoskyddsutbildningen hösten 2005 som även möjliggör för 
miljövetare att fördjupa sig inom miljö- och hälsoskydd.  
 
Överlag är de svarande nöjda med sin utbildning, speciellt framhålls basblocket där man får en 
bred och bra förståelse inom många miljöfrågor framförallt inom det naturvetenskapliga 
området med de samhällsvetenskapliga kurserna(miljöekonomi, miljörätt) som komplement. 
Praktik och möjligheten att göra praktik, framhålls också som en styrka. Men även den goda 
sammanhållningen, en bra och smidig institution och kompetenta lärare framhålls som styrkor 
 
Svagheter som nämns från svaranden som läst miljövetenskap är främst en svag koppling till 
arbetslivet inom utbildningen. Miljö- och hälsoskyddsstudenter efterfrågar moment inom 
basblockskurserna som är mer anpassade/tillämpbara till inspektörsutbildningen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2



Miljövetare i arbetslivet     
 
Bakgrund 
Den miljövetenskapliga utbildningen vid Lunds universitet startade höstterminen 1998, år 2005 
startade även en miljö- och hälsoskyddsutbildning vid institutionen för miljövetenskaplig 
utbildning. Den här rapportens syfte är att redovisa resultatet av en undersökning från år 2009, 
som gjordes för att följa upp de studenter som påbörjat sitt examensarbete i miljövetenskap eller 
i miljö- och hälsoskydd mellan januari 2006 och juni 2008. År 2005 respektive 2007 
genomfördes likadana undersökningar för att kartlägga hur det gått för de studenter som 
slutfört sitt examensarbete i miljövetenskap fram till september-04 respektive fram till januari-06. 
 
Undersökningen har gjorts dels för att kartlägga vilken typ av sysselsättning som utbildningarna i 
miljövetenskap och miljö- och hälsoskydd kan leda till, dels vilka synpunkter de tidigare 
studenterna har på utbildningen. Genom att Bolognaprocessen, där utbildningssystemet i 
Sverige förändrades, genomfördes sommaren 2007 så ges numera kandidat- (3 år) och 
masterutbildningar (2 år). Tidigare var det magister (4 år) och i vissa fall även kandidatexamen 
som utfärdades. Processen har medfört ett ökat antal examensarbeten och att några personer i 
den här undersökningen tagit ut både kandidat- och magister eller masterexamen. 
 
Utbildningarna i den här undersökningen bestod av två delar, ett basblock på fyra terminer 
innehållande både naturvetenskapliga grundkurser och samhällsvetenskapliga kurser som 
miljörätt och miljöekonomi samt en fördjupning på mellan ett och tre år beroende på vilka 
examen man önskar ta ut. Inom fördjupningsblocket kan man välja olika inriktningar till exempel 
natur- och landskapsvård, kemiska miljörisker eller naturresurser. Man kan också, i samråd med 
studierektor eller prefekt, sätta samman kurser till en egen inriktning. För miljö- och 
hälsoskyddsstudenter ingår praktik som en obligatorisk del i utbildningen. Det finns även 
möjlighet för miljövetare att praktisera på ett företag eller en förvaltning inom en 10-poängs 
praktikkurs. 
 
Metod 
Undersökningen utfördes genom att en enkät ”miljövetare och miljö- och hälsoskydds-
inspektörer i arbetslivet” skickades till 80 före detta studenter som helt eller nästan helt 
färdigställt sina examensarbeten i miljövetenskap mellan januari-06 och juni-08 och som nu 
arbetar. Enkäten bestod av frågor om studieval, utbildningens kvalitet och yrkesverksamhet, i 
slutet av rapporten finns alla fullständiga frågor och svar. 
 
I den här undersökningen finns det svaranden som gjort examensarbeten på kandidat (10 
veckor), magister (20 veckor) och masternivå (20 veckor) och om de svarande inte själva i sina 
svar och kommentarer anger vilken utbildning de genomgått går det inte, förutom i vissa 
kursspecifika kommentarer, att skilja miljövetar- och miljö- och hälsoskyddsstudenter åt. 
 
Då miljö- och hälsoskyddsutbildningen startade först 2005 så har alla studenter som besvarat 
enkäten, förutom två påbörjat sina miljöstudier i ämnet miljövetenskap. Av de svarande har 
sedan 30 tagit ut en examen i miljövetenskap och 11 har en examen i miljö- och hälsoskydd. 
Sammanlagt svarade 42 stycken personer på enkäten, 26 kvinnor och 15 män, en svarsfrekvens 
på 53 %. 
 

Resultat 
Studieval 
Den främsta anledningen till att 83 % valde att studera miljö är att de valde utbildning efter 
intresse. Ett fåtal har blivit rekommenderade av någon bekant att läsa miljövetenskap. 
 
De allra flesta svaranden har påbörjat sina studier 2003 (15), tio började 2002 respektive 2004. 
Tre påbörjade sin utbildning 2001 eller 2005. Under 2008 färdigställde 15 sitt examensarbete, 
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2007 var det 11 personer och 10 stycken 2006. De återstående fem har/ska redovisa det under 
2009.  Drygt 70 % har läst miljövetenskap och 26 % miljö- och hälsoskydd, en effekt av att de 
allra flesta påbörjat sina studier innan miljö- och hälsoskyddsutbildningen startade. Studenter 
som började 2003 är de första studenterna som kunnat välja miljö- och hälsoskyddsinriktning 
utan att förlänga utbildningstiden. 
 
Tabell 1. Utbildningsval    
Utbildning % Antal 
Miljövetenskap 71,4 30 
Miljö- och hälsoskydd 26,2 11 
 

Den mest populära inriktningen bland dem som svarat är naturvård som nästan en tredjedel har 
valt. Sen kommer miljö- och hälsoskydd följt av egen inriktning i vilken det kan finnas många 
olika typer av kurser. Kemiska miljörisker var också en populär inriktning. 
 
Tabell 2. Inriktningsval 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inriktning % Antal
Naturvård 28,6 12 
Miljö- och hälsoskydd 21,4 9 
Egen inriktning 16,7 7 
Kemiska miljörisker 7,14 3 
Kemiska miljörisker och ekotoxikologi 7,14 3 
Vattenvård 7,14 3 
Naturresurser 4,76 2 
Globala miljöfrågor 2,38 1 
Globala kretslopp och klimat 2,38 1 
Summa 97,6 41 

 
Drygt 70 % har läst mer poäng än vad utbildningen kräver för en examen, oftast med en eller 
två terminer ytterligare studier. 38 % har angett ”för att få mer bredd på min utbildning” som 
orsak följt av ”annan orsak” och ”För att få mer djup”. Endast två anger att de gjort det för att 
de inte fått arbete. 20 % har studerat efter att en examen har tagits ut för att bredda 
sig/komplettera, läsa en master eller för att de inte fått jobb. Åtta har varit utbytesstudenter och 
22 stycken har gjort praktik under sin studietid. 
 
Tabell 3. Examensuppdelning 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uttagen examen % Antal
Kandidatexamen i miljövetenskap 16,7 7 
Magisterexamen i miljövetenskap 59,5 25 
Kandidatexamen i miljö- och hälsoskydd 2,38 1 
Magisterexamen i miljö- och hälsoskydd 9,52 4 
Annan examen 2,38 1 
Summa 90,5 38 

De allra flesta, 25 personer har tagit ut magisterexamen i miljövetenskap och sju personer har 
tagit ut en kandidatexamen i samma ämne. Fyra har tagit ut en magisterexamen i miljö- och 
hälsoskydd medan endast en har tagit ut kandidatexamen. Det finns även en person som tagit 
ut en annan examen, internationell master i miljö. 10 personer har inte svarat på frågan, något 
som delvis kan förklaras med att alla svarande ännu inte har redovisat examensarbetet eller att 
ingen examen har tagits ut fastän studierna är avslutade. 
 
Yrkesverksamhet 
Sysselsättningsgraden hos de svarande är hög 76 % arbetar, en studerar och tre är tillfälligt 
arbetslösa. Fem (12 %) har påbörjat forskarutbildning efter studierna, ingen har behövt 
komplettera och ingen har av förklarliga skäl avlagt en forskarexamen då de påbörjade sina 
doktorandstudier mellan 2007 och 2009. 
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Tabell 4. Sysselsättning 
Sysselsättning % Antal 
Förvärvsarbete 76,2 32 
Forskarstudier 11,9 5 
Studier 2,38 1 
Tillfälligt arbetslös 7,14 3 
Summa 97,6 41 
 
Många arbetar idag som miljö- och hälsoskyddsinspektörer något som avspeglar antalet med en 
examen/inriktning i miljö- och hälsoskydd. Andra vanliga arbeten är miljökonsult, miljöstrateg, 
naturvårdshandläggare, inventerare av förorenad mark eller som någon typ av ingenjör. Några 
har haft mer än en anställning, till exempel kortare tidsbestämda projekt sedan de avslutade sina 
studier medan andra har arbetat med samma arbete sedan examen. Flera har varit utomlands på 
olika projekt, främst för ideella organisationer. 
 
Vanligaste arbetsplatsen är kommuner följt av statliga, främst länsstyrelser och universitet. 
Antalet som arbetar i privat sektor är lågt men då nästan 20 % inte angett var de arbetar är 
osäkerheten hög när det gäller arbetsgivande sektor. Den vanligaste anställningsformen är fast 
anställning följt av tillfälliga arbeten/vikariat och projekt eller tidsbegränsat arbete. 
 
Tabell 5. Arbetsgivande sektorer                     Tabell 6. Anställningsform 

Anställningsform % Antal 
Fast anställning 38,1 16 
Tillfälligt, vikariat 23,8 10 
Projekt eller tidsbegränsat arbete 21,4 9 
Summa 83,3 35 

 
 
 

Nuvarande 
sektor/arbetsgivare 

% Antal 

Kommun 33,3 14 
Stat 28,6 12 
Privat sektor 11,9 5 
Landsting 7,14 3 
Ej angett 19 8 
Summa 100 42 
 
De vanligaste arbetsuppgifterna är information, utredning och planering, administrativa 
uppgifter och kontroll. Mindre vanligt är det med forskning och utveckling, arbetsledning, 
undervisning samt marknadsföring och försäljning.  
 
Medelvärdet i de angivna bruttolönerna är 24000 kronor/månad. Men de angivna lönerna ligger 
på mellan 15500 – 28600 kronor/månad. Främst har de svarande hittat arbeten genom att svara 
på en annons och genom kontakter dessutom har nio har fått arbete genom sitt 
examensarbete/praktik. 
 
Studenternas åsikt om utbildningen 
Styrkor (35 svarande) 
Styrkor som påvisas av utbildningarna i miljövetenskap och miljö- och hälsoskydd är framförallt 
basblocket där man får en bred och bra förståelse inom många miljöfrågor särskilt inom det 
naturvetenskapliga området med de samhällsvetenskapliga kurserna(miljöekonomi, miljörätt) 
som komplement samt fördjupningskurser som ger möjlighet att söka varierande tjänster. ”De 
samhällsvetenskapliga kurserna (juridik, politik och förvaltning etc.) har varit mycket användbara 
och kompletterar andra utbildningar (och kollegor) som enbart läst en helt naturvetenskaplig 
utbildning.” Praktik och möjligheten att göra praktik, framhålls också som en styrka. 
  
Andra saker som många anser vara bra är kritiskt tänkande, övning att prata inför grupp, 
engelsk skrivfärdighet, den goda sammanhållningen som gett många vänner, bra och smidig 
institution, kompetenta lärare, mycket lärartid/elev, samt helhetsperspektiv. Andra understryker, 
många praktiska exempel från verkligheten, anpassat till arbetslivet. Någon annan tycker inte att 
utbildningen förberett den speciellt bra för yrkeslivet. Flera, troligen de som läst miljö- och 
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hälsoskyddsinriktning, menar att den bästa kursen var metodik och praktik eftersom den var 
starkt arbetslivsförankrad. 
 
Svagheter (33 svarande) 
Många framhåller dålig kontakt med arbetslivet, näringslivet och samhället samt avsaknaden av 
någon typ av förvaltningskurs(statsvetenskap) som svagheter. Andra uppger att de saknar GIS, 
artkunskap, humanekologi inom utbildningen/inriktningen. Efterfrågan finns också på mer 
lagstiftning, juridik, utbildning i att hantera svåra situationer, planärenden och samhällsprocesser 
samt kunskapstillämpning. 
 
Andra menar att utbildningen är för forskarinriktad och för lite anpassad till yrkeslivet, någon 
uttrycker det som att enbart teori inte räcker långt i arbetslivet. Någon annan efterfrågar en 
arbetsmarknadsöversikt= vad ska/kan man arbeta med inom respektive inriktning. Vissa menar 
att det saknas djup, att det var svårt att välja inriktning något som kanske kan härledas till en 
svag arbetslivsanknytning. Främst är det personer som läst miljövetenskap som uppgett att de 
saknar arbetslivsanknytning. 
 
Några är missnöjda med kemikursen, som inte anses spegla användbar kemikunskap för till 
exempel miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Ett fåtal efterfrågar mer matematik, beräkningar och 
statistik. Uppföljning av miljöproblem på ett bra sätt, argumentationsteknik, för många olika 
ämnen som inte var utformade för inspektörsutbildning, ingen yrkesexamen(miljövetare) och 
avsaknad av röd tråd är andra svagheter som lyfts av ett fåtal personer. 
 
På frågan om man skulle ha valt samma utbildning om man hade börjat studera idag svarade 11 
stycken ja, absolut! 18  skulle till stor del ha valt samma utbildning men ha lästa delvis andra 
kurser i fördjupningen, främst miljö- och hälsoskyddskurser, geologi och mer tillämpbara och 
yrkesinriktade kurser. 
 
Tabell 7. Utbildningsval idag 
Svar % Antal 
Ja, absolut! 26,2 11 
Merparten 42,9 18 
Endast delvis 11,9 5 
Inte alls 7,14 3 
 
Drygt hälften (57 %) anser att de blivit väl förberedda för yrkeslivet genom studierna, de fem 
som kommenterat menar att studierna gärna fått var mer praktiskt tillämpbara. 43 % har svarat 
nej och de som lämnat kommentarer menar att de har massor med teoretisk kunskap men 
saknar praktisk arbetslivsanknytning, vill att praktik ska vara obligatoriskt istället för valfritt och 
menar att utbildningen är bra om man vill fortsätta med forskning. En annan vill ha mer 
forskarförberedande moment. 
 
På följdfrågan, om man utifrån sin arbetslivserfarenhet tycker att man fått tillräcklig 
ämneskompetens under utbildningen, anser 69 % att de gjort det medan 21 % säger nej. 
Kommentarerna som ges rör sig inom området ”man kan aldrig bli helt fullärd efter en 
utbildning”. Vissa menar att det saknas vissa områden eller att man fått verktygen men anger 
inte vilka områden som saknas eller vilka verktyg som man fått. 
 
Speciellt positiva eller negativa minnen 
Det speciellt övervägande positiva minnet som anges är bra sammanhållning på institutionen 
både mellan lärare och studenter och i klassen. Alla exkursioner, praktiska moment, 
ekologihuset och engagerad personal, god stämning, sammanhållning och nätverk, fina och 
kunniga människor, vackra Lund, mitt livs kärlek, närheten och den goda kontakten till 
ansvariga, väl utformade kurser, givande att åka utomlands, projektarbeten och små grupper 
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Negativa: kemikursen (speciellt kemi111), mindre lämpliga lärare på kemi och djurskyddskursen. 
Lång väntetid på att få redovisa examensarbete(nästan ett år). Viss prestationsångest under vissa 
kurser. Miljömätmetodinriktningen visade sig innebära att man gick över till fysikprogrammet- 
det var inte alls vad jag förväntade mig! 
 
Tips till studerande 
I de tipsen som kan vidarebefordras till nuvarande studenter, är de flesta råden att göra praktik 
som god två kommer rådet att göra ett externt examensarbete. 
 

 Utanför universitetet; praktik, examensarbete, extrajobb, sommarjobb. 
 Rekommenderade kurser; praktik, GIS, utlandsstudier, samhällsvetenskapliga kurser, 

naturvård, humanekologi. 
 Välj examensarbete utifrån vad du vill arbeta med i framtiden. 
 Övrigt: glid inte igenom utbildningen- det är bortkastad tid, gör examensarbete utanför 

universitetet om du inte vill fortsätta forska, engagera dig i något du är intresserad av 
eller någon förening där du kan lära dig mer om det som du är intresserad av, ta kontakt 
med utexaminerade studenter för att få en bild av vad man kan jobba med och vilken 
kompetens som behövs tidigt i utbildningen. Var aktiv på föreläsningarna. Håll 
kontakten med dina kursare/andra miljövetare- kanske kan bidra till att du får jobb i 
framtiden. 

 


