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Abstract

Professionell färdighetsutveckling på ett civilingenjörsprogram -
en utvärdering av kompetenser hos alumner
Development of professional skills  – a competency
study of alumni from an engineering program

Nils Thebo

The Master of Science in Energy Systems Engineering program at Uppsala 
University started in 2000 and 221 students has graduated since. This master 
thesis aims to answer what competencies alumni considers most important for 
successful professional practice. It also seeks to find out how these competencies 
are reflected in the program to identify potential gaps between importance and 
how the competencies are being prepared. With inspiration from similar research a 
method has been developed consisting of two steps: (1) A survey and (2) 
interviews with alumni. The alumni survey rates the professional importance of 13 
competencies and how well the corresponding competency is prepared in the 
program. The survey serves as an analytical lens to find focus areas for the 
interviews, where the research seeks deeper understanding about why the 
competencies are important and how they are reflected in the program. The survey 
also produced solid statistical data to back up the main findings. 

The study identified that competencies that go beyond the traditional technical 
foundation in engineering was deemed most important: Communication, life-long 
learning, teamwork, interpersonal skills, complex problem solving and system 
thinking. Distinct gaps in preparation were identified in several of the areas that 
are considered important: Communication, teamwork and leadership. Ethics was 
also found as being distinct under-prepared. More areas that needed clarification 
were identified, which the interviews provided. The findings about what 
engineering alumni considers most important in professional practice are 
consistent with many other similar studies, which provides a stronger element of 
acknowledgement in the thesis. 
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1. Introduktion  
 

1.1 Bakgrund 
För civilingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som 

krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör (Utbildningsdepartementet, 
2013).  
 

Civilingenjörsprogrammet i energisystem startades år 2000 och är ett samarbete 
mellan två universitet; Uppsala Universitet och SLU (Svenska Lantbruksuniversitetet). För 
studenter innebär detta i praktiken att de läser kurser och har programansvariga vid båda 
universiteten. Sedan programmet startades har 221 studenter formellt tagit examen 

(Nordlander, 2013). Dessa alumner är en resurs som befinner sig i den miljö som 

utbildningen är tänkt att förbereda studenter inför.  Det är också en unik resurs i 

utvärderingssyfte då de både genomgått utbildningen och applicerar den i 

yrkeslivet. Det finns nu ett bra underlag av alumner för att utvärdera vilka kompetenser 
utexaminerade studenter faktiskt anser viktigast i yrkeslivet och hur bra dessa speglas i 
programmet. 
 
 

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att ur ett yrkeslivsperspektiv undersöka vilka kompetenser 

alumnerna tycker är viktiga, vad de tagit med sig från programmet, samt även vad 
de saknat i programmet. Slutligen syftar projektet till att se hur 

färdighetsträningen kan förbättras för att studenter ska förberedas så bra som 

möjligt inför ett kommande yrkesliv.  
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2. Teoretisk ram för projektet 
 

2.1 Varför utvärdera? 
Kvalitetskontroll som fokuserar på studieresultat har blivit allt viktigare inom 
ackrediteringsorgan inom högre utbildning (Saunders-Smits & de Graaff, 2012). 
Kvalitetskontroll på civilingenjörsprogrammen i Sverige har hamnat i fokus de senaste åren 
på grund av högskoleverkets pågående kvalitetsutvärdering av svenska examina på 
grundnivå och avancerad nivå. Högskoleverkets system syftar till att alla blivande studenter 
ska kunna välja mellan utbildningar som håller hög kvalité och att arbetsgivare ska vara 
trygga i vetskapen att de utexaminerade studenterna har de kunskaper och färdigheter som 
utbildningen ska leda till (HSV 2012).  
 

2.2 Ingenjörens identitet 
Genom att fokusera på vilken gemenskap utexaminerade ingenjörer rör sig mot har Allie et 
al (2009) sett att framgång i ingenjörsstudier kan ses som förmågan att använda den 
relevanta diskursen för att kunna delta som kompetent medlem i en yrkeslivsgemenskap.  
En studiegemenskap kan uppenbart aldrig bli identisk med arbetslivets. Miljön i skolan 
borde dock tillhandahålla en realistisk representation av de identiteter som finns i 
yrkeslivet. Många ingenjörsprogram har en historia av stark koppling till näringslivet och 
dessa länkar spelar en stor del i hur program har utformats och ackrediterats, men frågan 
kvarstår till vilken grad inlärningen reflekterar den varierande och dynamiska 
yrkeslivsvärlden. Utexaminerade ingenjörer arbetar i ett extremt brett omfång av tekniska 
sammanhang, inkluderat till exempel produktionsindustrin, forskning, miljöorganisationer, 
sociala organisationer, finans, officiell sektor med mera.  
 

Male et al. (2010) poängterar att den tekniska identiteten och prestationen för en ingenjör 
är av yttersta vikt, men lyfter också fram det finns risk att vikten av kompetenser som inte 
ryms inom den tekniska identiteten marginaliseras av ingenjörer, utbildare och potentiella 
studenter. Trots att de visats vara en betydande del av en ingenjörs arbete.  
 

Studenter kommer från många olika bakgrunder och det finns många olika anledningar till 
varför studenter väljer att studera till ingenjör. Det som är gemensamt är att alla i slutändan 
kommer hamna i yrkeslivet med någon slags identitet som ingenjör.  

 
2.3 Alumner som resurs 
När studieresultat utvärderas kan flera intressenter undersökas; studenter, arbetsgivare och 
alumner. Studenter utvärderas mycket och ofta, men den grupp som ofta förbises är 
alumner (Saunders-Smits & de Graaff, 2012). 
 



 5 

En mindre del i högskoleverkets egen pågående kvalitetsutvärdering är alumnenkäter som 
främst syftar till att visa om utbildningen är användbar på arbetsmarknaden, och de kan 
även svara på hur de yrkesverksamma alumnerna anser att de uppnådde de förväntade 
studieresultaten. Enkäter skickas ut till utbildningar som har minst 20 alumner, dock bara 
till studenter som utexaminerats två år före det att utvärderingen sker och resultaten 
kommer inte att beaktas på utbildningar där svarsfrekvensen är lägre än 50 % (HSV, 2012). 
I en omfattande meta-analys av alumnundersökningar kom endast 2 av 7 studier (där 
svarsfrekvensen är känd) upp till 50 % eller mer i svarsfrekvens (Passow, 2007). Med tanke 
på att andra omfattande och betydande undersökningar inte kommit upp i 50 % i 
svarsfrekvens är detta ett relativt högt krav för enkäter av denna typ, och risken att 
alumners åsikter inte kommer till ytan i högskoleverkets kvalitetsutvärdering är stor.  
 
I ögonen på de stora ackrediteringsorganen ENAEE (European Network for the 
Accreditation of Engineering Education) och ABET (North American Accreditation Board 
for Engineering and Technology) är inte längre försummelsen av alumner acceptabelt. Båda 
organen håller nu ett extra öga på utexaminerade studenter och deras framgång enligt 
ackrediteringskriterier. Alumners åsikter på läroplaner har också blivit en slutprodukt i 
ackrediteringsrapporter. Kunskap om yrkesmässig framgång hos alumner och deras 
uppfattning om utbildningen kan addera fördelen av efterklokhet till utvecklingen av 
läroplaner (Saunders-Smits & de Graaff, 2012). Kompetensundersökningar som fokuserar 
på vilken kunskap och färdigheter som tagits med från universitetet och vad alumner gör 
med dessa är av stor vinst för institutionella ledare som har ökad press att kommunicera 
denna information till intressenter från olika håll (Cabrera, Weerts & Zulick, 2005). 
 
I USA har alumner och deras framgångar alltid bidragit till respektive lärosätes framgång 
och berömmelse. Alumner har också ett betydande inflytande i form av utbredda 
alumnnätverk. I Europa verkar alumnernas resurser inte utnyttjas i sin fulla potential och 
kontakten med alumnerna är väldigt löst organiserat jämfört med USA. Ingenjörsalumner i 
Europa är generellt sett okänt eller underanvänt som studiefält, trots att det finns många 
fördelar kring forskning om alumner som medel för kvalitetssäkring (Saunders-Smits & de 
Graaff, 2012).  
 
Saunders-Smits & de Graaff (2012) identifierar fyra områden där lärosätens kopplingar till 
alumner är av vikt: 
 

• Stöd – I USA är det väldigt vanligt med ekonomiskt stöd till lärosäten från 
alumner, och många nyutexaminerade har en alumn att tacka för sitt första jobb. 

• Akademisk ranking - Alumners framgångar används ibland i rankingar kring 
kvalitet och vikt hos lärosäten.  
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• Förebilder – Många akademiska institutioner har en lång lista av kända alumner 
och deras påverkan i samhället. Nya studenter kan lockas till detta trots att 
alumnerna tog examen för århundraden sedan.  

• Läroplansutvärdering och utveckling – Alumner har en unik position att utvärdera 
effektiviteten av studierna i yrkeslivet. De kan visa indikationer på vilka brister de 
upplevde under utbildningen, och från deras dagliga yrkesliv som ingenjörer se 
vilka färdigheter och kunskaper nya ingenjörer behöver för att lyckas i sitt 
yrkesliv.  
 

Vidare påpekar Saunders-Smits & de Graaff (2012) att det framförallt är den sista kategorin 
som är underutvecklad hos de flesta akademiska institutioner, vilket leder till att värdefulla 
insikter och resurser som kan användas till att förbättra den akademiska kvalitén förbises. 
Möjligheter för alumners inblandning kan till exempel vara: 
 

• Validering av framgång hos tidigare läroplaner, till exempel genom att få alumner 
att reflektera över deras egen inlärningsupplevelse på universitetet. 

• Rådgivare till nuvarande läroplaner, då många alumner är i en position där de har 
inflytande i rekryteringsprocessen av nyutexaminerade ingenjörer och kan således 
tillhandahålla återkoppling på kvalitén av nuvarande läroplaner.  

• Design av framtida läroplaner, baserat på deras nuvarande erfarenhet och 
anställning och vad de känner att framtida ingenjörer bör ha för kunskap och 
färdigheter.  

 
Jämfört med USA ligger Europa ännu längre bak i utvecklingen av forskning kring 
alumner. En signifikant anledning till detta är det faktum att många universitet i USA till 
stor del lutar sig mot alumner för sin finansiering, till skillnad från Europa där många högre 
utbildningar delvis finansieras av staten (Saunders-Smits & de Graaff, 2012). Universitet 
och högskolor i Sverige har i synnerhet en stor del av sin finansiering från staten; 80 % av 
medlen kommer från staten (Svenska Institutet, 2013). Som en konsekvens av det 
finansiella beroendet av alumner är nordamerikanska universitet mer aktiva i forskningen 
kring alumner. Trots detta anses området som relativt nytt inom utbildningsforskning även i 
Nordamerika (Saunders-Smits & de Graaff, 2012). Redan på 30-talet dök det upp 
alumnundersökningar i USA, men dessa fokuserade främst på arbetsplatsrelaterade frågor 
och hur nöjda alumnerna var med sitt yrke, relationen mellan huvudämnet på universitetet 
och området för yrket, samt övergången till yrkeslivet (Cabrera, Weerts & Zulick, 2005). På 
70-talet startades viss forskning i USA kring alumners framgång och deras koppling till 
läroplaner och kompetenser, och ett uppsving kom på sent nittiotal när ABET introducerade 
nya kriterier. Noterbart är att den första konferensen om forskning inom detta område inte 
hölls förrän 1998 (Saunders-Smits & de Graaff, 2012; Cabrera, Weerts & Zulick, 2005; 
Passow, 2007).  
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2.4 Kompetenser  
För att få struktur och välgrundade resultat krävs ett ramverk kring kompetensutvärdering. 
Det finns olika ramverk i olika studier för hur kompetenser utvärderats i 
ingenjörsutbildningar och hur de definierats. Passow (2007) identifierade 12 studier 
publicerade mellan 1990 och 2007 som alla sökt ingenjörers rankning av olika 
kompetensers vikt i yrkeslivet. Bara en av dessa hade använt samma formuleringar från en 
tidigare studie. En mata-analys utfördes där de olika formuleringarna för kompetenser från 
10 av dessa studier samlades och jämfördes i ett gemensamt ramverk som bestod av 
ABET’s 11 kompetenser. Detta ramverk valdes för att det blivit ett vanligt och välkänt 
verktyg bland ingenjörsfakulteter världen över.  ABET’s krav på kompetensträning och 
lärandemål i ingenjörsprogram har spridits genom internationella överenskommelser mellan 
ackrediteringsorgan i 14 länder: Australien, Canada, Tyskland, Hong Kong, Irland, Japan, 
Korea, Malaysia, Nya Zealand, Singapore, Sydafrika, Taiwan, Storbritannien och USA 
(Passow, 2007). Sedan 2007 har det tillkommit ytterligare 13 länder (ABET, 2013).  
 

ABET’s 11 kompetenser 

a) An ability to apply knowledge of mathematics, science and engeineering 

b) An ability to design and conduct experiments, as well as to analyse and interpret data 

c) An ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such 
as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability 

d) An ability to function on multi-disciplinary teams 

e) An ability to identify, formulate, and solve engineering problems 

f) An understanding of professional and ethical responsibility 

g) An ability to communicate effectively 

h) The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, 
environmental, and societal context 

i) A recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning 

j) A knowledge of contemporary issues 

k) An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice 

Tabell 1. ABET’s 11 ackrediteringskompetenser (Passow, 2007). 
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2.5 Resultat från andra undersökningar 
Meta-analysen genomförd av Passow (2007) infattade 5978 ingenjörer (varav en av de 10 
studierna som ingått innefattade svenska universitet) som rankat vikten av kompetenser och 
dessa samlades under ABET’s 11 kompetenser. Sex nivåer av vikt identifierades: 

1 (Viktigast). Problemlösning och kommunikation. 
2 Etik. 
3 Livslångt lärande. 
4 Teamwork, ingenjörsverktyg, experiment och design.  
5 (Medel). Matematik, vetenskap och teknik. 
6 Nutida problem och påverkan.  

 
Studien slår fast att läroplaner måste utveckla kompetenser bortom den traditionella 
betoningen på matematik, vetenskap och teknik för att utexaminerade studenter ska kunna 
frodas i yrkeslivet (Passow, 2007). 
 
En liknande studie gjordes av samma författare med alumner från ett enskilt universitet i 
USA med liknande resultat, där top-klustret bestod av kommunikation, teamwork, 
problemlösning och analys av data (Passow, 2012).  
 

En stor australiensisk undersökning om vilka kompetenser som är viktigast för 
ingenjörer i yrkeslivet, visade att de kompetenser som anses ytterst viktiga är relaterade till 
kommunikation, teamwork, professionalism, självförvaltning, problemlösning, kritiskt 
tänkande, kreativitet, ekonomi för ingenjörer och praktiska ingenjörskunskaper. Detta var 
utöver grunden av matematik, vetenskap och teknik, och visar att det finns flera områden 
utöver traditionella kunskaper som är väldigt viktiga (Male, Bush & Chapman, 2010).  
 
Riley, Furth & Zellmer (2000), utförde en telefonundersökning i en population med 249 
alumner på ett universitet, med 65 % svarsfrekvens, och kom fram till fem tydliga områden 
för framgång hos ingenjörsalumnerna:  
 

• Arbetsmoral, flit och uthållighet 
• Kommunikation – skriftlig, muntlig och förmåga att lyssna 
• Teamwork och sociala färdigheter 
• Utbildning, teknik och specialistkunskaper 
• Problemlösning 

 

2.6 Begränsningar i alumn- och kompetensundersökningar 
 
Det finns flera utmaningar och begränsningar när det gäller utvärdering av alumner och 
kompetenser.  
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• Att identifiera vilka kompetenser som faktiskt utvecklats under studierna på 

universitetet snarare än de som skaffats på annat håll. Detta kräver djup förståelse 
om utbildningen, läroplanen och de yrken som utexaminerade studenter har.  

• Att samtidigt samla data om utfall från studier samt upplevelser om 
universitetstiden kan begränsa formandet av fasta slutsatser angående effekterna. 
Studier har visat att relationen mellan tillfredställelse av universitetet och 
inlärningsvinster kan vara en produkt av en ”halo-effekt” – en artefakt där en 
alumns utvärdering av några få delar, eller ”halos”, påverkar hela utvärderingen. 
Till exempel kan en positiv erfarenhet som deltagande i en studentorganisation 
leda till att en alumn rankar positivt på samtliga områden kring erfarenheter från 
universitetet. Även om resultaten kring studier av detta slag inte är helt 
konsekventa, indikerar det ändå att relationer kan förklaras av halo-effekter 
snarare än en verklig koppling mellan tillfredställelse och inlärning/utveckling. 
(Cabrera, Weerts & Zulick, 2005). 

• Alumnundersökningar är tillbakablickande, vilket kan vara konserverande för 
studien och alumner kan glömma upplevelser med tiden (HSV, 2004).  

 

2.7 Bologna-processen 
Det nya universitetssystemet som trädde i kraft i Sverige 2007 är av relevans för denna 
studie då de första studenterna som genomgått hela civilingenjörsprogram i detta system 
precis har börjat utexamineras. De förändringar som har gjorts i programmet kommer 
därför inte att kunna utvärderas i relation till yrkeslivet förrän om flera år.   
 
Den största konkreta förändringen som syns för studenter är att programmet förlängts från 
4,5 till 5 år, där de första tre åren avslutas med ett kandidatarbete och möjlighet att ta ut en 
kandidatexamen (UU, 2010). På energisystemprogrammet innebär detta kanditatarbete en 
halv termins projektarbete i grupp, ofta med koppling till företag eller institutioner på 
universitetet.  
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3. Metod 
Datainsamling har skett genom nätbaserade enkäter till årskurs 1, årskurs 5, kursansvariga 
på programmet samt den viktigaste gruppen för studien; alumnerna. Huvuddelen av 
projektet består av intervjuer av alumner där djupare information samlats in.  
 
Eftersom projektet består av två olika metoder för datainsamling krävs extra noga 
uppmärksamhet, inläsning under processen, och väl genomtänkta metoder. Kvantitativ data 
refererar till ”hur mycket?” och kvalitativ data refererar till ”vilken slags?”. Både siffror 
och ord ska analyseras; mindre personlig bedömning krävs i en enkät och en högre grad av 
förmåga och bedömning krävs i intervjuer. I de fallen blandade metoder används är det 
rekommenderat att använda tydliga frågeställningar och koncept, och om möjligt visa 
studier med liknande design och att visa förståelse kring forskningsämnet (Kvale & 
Brinkman, 2009). I detta fall behandlas problemet med blandade metoder också dels genom 
att tonvikt har lagts på intervjuerna, och enkäten har fungerat som en analytiskt lins för att 
hitta fokusområden till intervjuerna. Grundliga litteraturstudier har krävts för att 
underbygga metod- och vägval.  
 
Med ovanstående och litteraturöversikten som bakgrund, har metoden för studien 
utvecklats för att få rik data, och kunna ge svar på frågeställningarna i projektet: 
 

• Vilka kompetenser anser alumner från programmet som viktigast i yrkeslivet, och 
hur väl tränas dessa i programmet? 

• Vad har alumnerna främst tagit med sig från programmet och vad har de främst 
saknat i programmet? 

• Hur kan färdighetsträningen i programmet förbättras, om studien indikerar att det 
behövs, för att studenter ska förberedas så bra som möjligt inför ett kommande 
yrkesliv? 

 

3.1 Enkät 
Det första steget för att samla in data till studien var nätbaserade enkäter, med främsta syfte 
att skapa en analytisk lins för att hitta fokusområden till efterföljande intervjuer. 
Förhoppningen har också varit att svarsfrekvensen ska möjliggöra ytterligare statistisk 
användning av data från enkäten. Google Drive har använts som verktyg då det uppfyller 
den funktionalitet som krävs och även är kostnadsfritt.  
 
I Sverige fungerar Högskoleverket som ackrediteringsorgan och utgångspunkten för 
kompetensenkäten har varit utbildningsmålen för civilingenjörsexamen i 
högskoleförordningen (Utbildningsdepartementet, 2013:32). Dessa utbildningsmål är dock 
svåra att konkretisera till rimliga kategorier. Därför har ABET’s 11 kompetenser valts som 
ramverk till enkäten, och de lite mer löst definierade utbildningsmålen har översiktligt 
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jämförts med dessa enligt tabell 2. Till sist har en enkätfråga på svenska fastställts. ABET’s 
kompetenser har valts just på grund av den översiktliga kompabiliteten med 
utbildningsmålen men framförallt för att det är ett etablerat ramverk inom området, vilket är 
av stor vikt för en studie av detta slag.  Ytterligare två kompetenser har lagts till utöver 
dessa 11; ”Systemtänkande” och ”Ledarskapsegenskaper”. Dessa har valts för att de utöver 
ABET’s 11 kompetenser indikerats som potentiellt viktiga i andra studier (Passow, 2007). 
Systemtänkande är också i synnerhet ytterst centralt i programmet. Ledarskapsegenskaper 
är medvetet odefinierad. Först och främst har det undersökts som kompetensen uppfattas 
som viktig, för att sedan se vad alumnerna lägger för innebörd i begreppet som i sin natur är 
svårdefinierat.  
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ABET Utbildningsmål Enkätfråga 

a)  
An ability to apply knowledge of 
mathematics, science and 
engeineering 

Visa kunskap om det valda 
teknikområdets vetenskapliga 
grund och beprövade erfarenhet 
samt insikt i aktuellt forsknings- 
och utvecklingsarbete, och visa 
såväl brett kunnande inom det 
valda teknikområdet, inbegripet 
kunskaper i matematik och 
naturvetenskap, som väsentligt 
fördjupade kunskaper inom vissa 
delar av området. 

a) Matematik, vetenskap och 
teknik 
Förmågan att applicera kunskap 
om matematik, vetenskap och 
teknik. 

b)  
An ability to design and conduct 
experiments, as well as to analyse 
and interpret data 

Visa förmåga att skapa, analysera 
och kritiskt utvärdera olika tekniska 
lösningar.visa förmåga att planera 
och med adekvata metoder 
genomföra kvalificerade uppgifter 
inom givna ramar. 

b) Experiment och data 
Förmågan att designa och utföra 
experiment samt att analysera 
och tolka data 

c)  
An ability to design a system, 
component, or process to meet 
desired needs within realistic 
constraints such as economic, 
environmental, social, political, 
ethical, health and safety, 
manufacturability, and 
sustainability 

Visa förmåga att utveckla och 
utforma produkter, processer och 
system med hänsyn till människors 
förutsättningar och behov och 
samhällets mål för ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt hållbar 
utveckling. 

c) Design 
Förmågan att utforma ett system, 
komponent eller process, med 
realistiska ramar för människors 
förutsättningar, ekonomi, 
samhälle, etik, politik, hälsa och 
hållbar utveckling. 

d)  
An ability to function on multi-
disciplinary teams 

Visa förmåga till lagarbete och 
samverkan i grupper med olika 
sammansättning. 

d) Teamwork 
Förmågan till lagarbete och 
samverkan i grupper med olika 
sammansättning. 

e)  
An ability to identify, formulate, 
and solve engineering problems 

Visa förmåga att med helhetssyn 
kritiskt, självständigt och kreativt 
identifiera, formulera och hantera 
komplexa frågeställningar samt att 
delta i forsknings- och 
utvecklingsarbete och därigenom 
bidra till kunskapsutvecklingen. 

e) Problemlösning 
Förmågan att identifiera, 
formulera och lösa 
ingenjörsmässiga problem. 

f)  
An understanding of professional 
and ethical responsibility 

Visa förmåga att göra bedömningar 
med hänsyn till relevanta 
vetenskapliga, samhälleliga och 
etiska aspekter samt visa 
medvetenhet om etiska aspekter på 
forsknings- och utvecklingsarbete, 

f) Etik  
Förståelse för professionellt och 
etiskt ansvar. 
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g)  
An ability to communicate 
effectively 

Visa förmåga att i såväl nationella 
som internationella sammanhang 
muntligt och skriftligt i dialog med 
lika grupper klart redogöra för och 
diskutera sina slutsatser och den 
kunskap och de argument som 
ligger till grund för dessa. 

g) Kommunikation 
Förmågan till effektiv skriftlig 
och muntlig kommunikation. 

h)  
The broad education necessary to 
understand the impact of 
engineering solutions in a global, 
economic, environmental, and 
societal context 

*Visa insikt i teknikens möjligheter 
och begränsningar, dess roll i 
samhället och människors ansvar 
för hur den används, inbegripet 
sociala och ekonomiska aspekter 
samt miljö- och arbetsmiljöaspekter 

h) Påverkan (engelska: 
Impact) 
Förmågan att förstå effekten av 
ingenjörsmässiga lösningar, 
inbegripet globala, sociala och 
ekonomiska aspekter, samt 
miljöaspekter. 

i)  
A recognition of the need for, and 
an ability to engage in life-long 
learning 

Visa förmåga att identifiera sitt 
behov av ytterligare kunskap och 
att fortlöpande utveckla sin 
kompetens. 

i) Livslångt lärande 
Förmågan att identifiera sitt 
behov av kunskap och 
kontinuerligt kunna tillgodogöra 
sig ny kunkspap. 

j)  
A knowledge of contemporary 
issues 

*Visa insikt i teknikens möjligheter 
och begränsningar, dess roll i 
samhället och människors ansvar 
för hur den används, inbegripet 
sociala och ekonomiska aspekter 
samt miljö- och arbetsmiljöaspekter 

j) Nutida problem (engelska: 
Contemporary issues) 
Kunskap om nutida globala och 
nationella problem som 
involverar ingenjörsyrket. 

k)  
An ability to use the techniques, 
skills, and modern engineering 
tools necessary for engineering 
practice 

Visa förmåga att kritiskt och 
systematiskt integrera kunskap 
samt visa förmåga att modellera, 
simulera, förutsäga och utvärdera 
skeenden även med begränsad 
information. 

k) Ingenjörsverktyg 
Förmågan att använda tekniker 
och moderna ingenjörsverktyg 
nödvändiga för utövandet som 
ingenjör.  

Systemtänkande  l) Systemtänkande  
Förmågan att ha ett holistisk 
tankesätt och kunskap om hur 
kompontenter interagerar i ett 
system, med avseende på teknik, 
mijö, ekonomi och samhälle. 

Ledarskap  m) Ledarskapsegenskaper 

Tabell 2. Översiktlig jämförelse av kompetenser och utbildningsmål. 
 

 
 
 



 14 

3.1.1 Design 
En meta-analys om svarsfrekvenser för olika enkätmetoder visade att det i genomsnitt är 
10-20 % lägre svarsfrekvens för nätbaserade enkäter via email i jämförelse med vanliga 
post-enkäter. Samma studie visade däremot också att dessa två metoder i undersökningar 
bland studenter och fakultet inte skiljer sig märkbart i svarsfrekvens (Shih & Fan, 2008; 
Singh et. al., 2009). 
 
En nätbaserad enkät har valts av flera skäl. Den begränsade tidsramen för projektet gör det 
svårt att med en postenkät nå fram till ett rimligt antal alumner i tid. Tidsbristen gör det 
också svårt att skicka påminnelser. Hantering av datainsamling underlättas betydligt tack 
vare att svaren exporteras och sorteras direkt i det nätbaserade systemet och är på en gång 
redo för bearbetning. Eftersom email-adresser finns tillgängliga till nästan samtliga alumner 
från programmet, samt de andra deltagande grupperna, kan enkäten enkelt distribueras. 
Med tanke på ramarna för projektet var nätbaserade enkäter egentligen det enda 
alternativet. Dessa nämnda faktorer understryks av Singh et al. (2009), som också påpekar 
vikten av den visuella designen av en nätbaserad enkät. Faktorer som tydlighet, längd på 
enkäten och formulering av frågor har tagits hänsyn till för att göra den lättillgänglig att 
svara på. Det har tydligt förklarats vilket syfte enkäten har och vad den handlar om, i både 
utskicket via email och i enkäten i sig. Varje kompetens har besvarats på en 5-skalig Likert-
skala i två kategorier: 
 

• Kompetensen är viktig i mitt yrkesliv 
1 = Inte alls viktig 
5 = Mycket viktig 
 

• Energisystemprogrammet har förberett mig bra inom kompetensen 
1 = Inte alls bra 
5 = Väldigt bra 

 
Utöver de 13 kompetenser som valts ut till enkäten har det också getts möjlighet till 
fritextsvar i form av frågorna: 
 

• Vad har du främst tagit med dig från programmet i relation till dina kompetenser i 
yrkeslivet? 

• Vad saknar du främst från programmet i relation till dina kompetenser i 
yrkeslivet?  

• Övriga kommentarer. 
 
Ett urklipp hur kompetensfrågorna sett ut återfinns i figur 1.  
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Figur 1. Exempel på en kompetensfråga från enkäten 
 
För att öka svarsfrekvensen har två påminnelser skickats ut, och det nätbaserade 
enkätverktyget har tydligt dokumenterat fler svar vid respektive tillfälle. Ca 30 % av svaren 
samlades in vid dessa påminnelser.  
 

3.1.2 Validering av enkät med testgrupper 
För att verifiera designen på enkäten tillsattes två testgrupper med tre studenter från årskurs 
5 i varje. Varje grupp fick fylla i enkäten utan diskussion innan och efteråt följde en 
fokusgruppintervju för att diskutera designen. Detta ledde till några få mindre ändringar i 
formuleringar, och några stavfel upptäcktes också. Den 5-gradiga skalan behölls på grund 
av att åsikten i testgrupperna var att en 7-skalig skulle kännas svårare att fylla i och mindre 
lättillgänglig. Testet bekräftade också att det nätbaserade systemet fungerade som det 
skulle. 
 

3.1.3  Urvalsgrupper 
Utöver alumnerna, som var den viktigaste gruppen för enkäten, gick den också ut till 
årskurs 1, årskurs 5 samt kursansvariga. Årskurs 5 fick samma enkät som alumnerna med 
enda skillnad att yrkeskategori inte var med. Årkurs 1 och kursansvariga fick en modifierad 
version där frågan om hur viktig de anser att kompetensen är i yrkeslivet var formulerad för 
att passa gruppen. Hur kompetensen har tränats i programmet kan varken årskurs 1 eller en 
specifik kursansvarig svara på och därför utelämnades den frågan.  
 

3.1.4 Begränsningar med enkäten 
Det finns några nackdelar med en nätbaserad enkät via email: 
(Passow, 2012; Singh et. al., 2009) 

 
• Det finns en risk att den tänkta mottagaren inte får enkäten på grund av till 

exempel felaktig adress, spam-filter etc.  
• Det är inte säkert att adresser finns till alla potentiella mottagare i populationen. I 

detta fall har det endast saknats ett fåtal adresser i samtliga urvalsgrupper 
(Nordlander, 2013).  

• Ovana med datoranvändning (anses inte som ett problem i denna studie). 
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3.2 Intervjuer med alumner 
Huvuddelen av projektet har bestått av semitstrukturerade intervjuer av alumner där det 
gjorts en djupdykning kring fokusområdena för att reda ut frågor som syftar till ”hur” och 
”varför”, snarare än enkätens fokus på ”hur mycket”.  
 

3.2.1 Design 
Antal objekt som krävs för en intervjustudie är beroende på studien i sig. En tumregel är 
”Intervjua så många som krävs för att få reda på det du behöver”. Om antalet är för litet är 
det svårt att generalisera och skapa en slutsats och om antalet blir för stort är det svårt att 
hantera data rent tidsmässigt. Vid en viss punkt kommer också mindre och mindre kunskap 
att framgå på grund av mättnad (Kvale & Brinkman, 2009). 
 
Antal alumner som har intervjuats har baserats på tre faktorer: 
 

• Programansvariga vill ha åsikter från så många alumner som möjligt. 
• Det ska bli en mättnad i det som undersöks. 
• Tid 

 
Ett mål på 20 intervjuade alumner sattes i början av projektet och efter avvägning av 
ovanstående faktorer landade antalet till slut på 16. Detta ligger i fas med vad Kvale & 
Brinkman (2009) anger som en vanlig intervjustudie (15 +/- 10). Dessa 16 alumner 
motsvarar 7 % av antalet alumner som enkäten skickats till.  
 
En tydlig brist och begränsning i intervjustudien är urvalsprocessen. På grund av sekretess- 
och policyskäl har det inte funnits möjlighet att slumpmässigt dra intervjuobjekt ur 
populationen. Författaren har inte haft tillgång till kontaktuppgifter i första hand då dessa 
inte får ges ut av universitet. Den nätbaserade enkäten har gått ut till alumner genom 
programsamordnare som har email-adresserna, och enkäten har fungerat som urvalsverktyg 
för intervjuerna.  
 
För att kunna generalisera en studie bra för en hel population krävs egentligen 
slumpmässigt urval. Många intervjustudier har dock andra kriterier som urval, som till 
exempel ytterligheter, normalitet eller helt enkelt åtkomst (Kvale & Brinkmann, 2009). I 
denna studie har urvalet skett genom att de alumner som svarat på enkäten angett om de 
kan tänka sig att ställa upp på en intervju och i sådana fall lämna kontaktuppgifter. 46 % av 
de alumner som svarat på enkäten kunde tänka sig att ställa upp en intervju. Steg två i 
urvalet har skett genom att med stå stor spridning som möjligt välja kandidater från dessa 
alumner. Hänsyn har tagits till: Examensår, kön, yrke och åsikter. Detta för att skapa en så 
bred och generell bild som möjligt utifrån förutsättningarna.  
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Frågorna i intervjun har främst baserats på analysen av fritextsvaren från enkäten och har 
bestått av några få öppna frågor, varefter följdfrågor har ställts vid behov för att fokusera 
intervjun mot de tematiska områden som undersökts. Generellt har följdfrågor ställts för att 
ge konkreta exempel från yrkesliv och utbildning där det fungerat bra eller dåligt, hur väl 
kompetenser som diskuterats har speglats i utbildningen, vilka undervisningsformer som 
föredragits i olika moment och hur olika delar kan förbättras i programmet.  
 
Huvudfrågor: 
 

• Vilka kompetenser tycker du är viktigast i ditt yrkesliv? 
• Finns det kompetenser du anser som mindre viktiga i ditt yrkesliv, och i sådana 

fall vilka? 
• Vad har du främst tagit med dig från programmet i relation till dina kompetenser? 
• Finns det några kompetenser du tycker har fått för stort utrymme i sin träning i 

programmet, och i sådana fall vilka? 
• Vad har du främst saknat i programmet i relation till dina kompetenser? 
• Hur ser du på skillnader i kompetensträning vid Uppsala Universitet och SLU? 

 
Särskild tanke har lagts kring de problem som kan uppstå med att skilja på vad som 
kommer från utbildningen och vad som kommer från andra erfarenheter, som påpekas av 
bland annat Cabrera, Weerts & Zulick (2005). Följdfrågor har ställts för att noggrant 
understryka att det är erfarenheter från programmet i sig som ska redogöras och inte delar 
som erhållits från annat håll.  
 

3.2.2 Testintervju  
För att testa frågorna och få praktiskt återkoppling genomfördes en testintervju med en 
student från sista årskursen i programmet innan intervjuerna påbörjades. Inga betydande 
ändringar i designen gjordes efter testintervjun eftersom det hela fungerade väl och 
återkopplingen inte påpekade några oklarheter.  
 

3.2.3 Intervjusituation  
I den mån det har varit möjligt har intervjuerna skett på alumnens egen arbetsplats för att 
situationen ska vara lättillgänglig och bekväm. På grund av den begränsade tidsramen och 
den ekonomiska ramen för projektet har detta i vissa fall inte varit möjligt på grund av det 
geografiska avståndet. I dessa fall har intervjun skett i form av videosamtal. Författarens 
egen uppfattning och erfarenhet säger att en student från samma utbildning har en unik 
möjlighet att nå fram till andra studenter. Studerande likväl som utexaminerade. Detta i 
kombination med anonymitet och sekretess har framkallat en situation av öppenhet. Denna 
öppna situation blir svårare att åstadkomma om formella representanter för program, 
institutioner, fakulteter, universitet eller högskoleverket gör en utvärdering eller intervju. 
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3.2.4 Transkribering 
Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats av författaren för att bibehålla sekretess 
och en konsekvent metodik. Intervjuerna har i det närmaste transkriberats ordagrant, för att 
kunna analyseras i sin helhet. Citat som förekommer i rapporten har dock modifierats till en 
mer korrekt skriftlig form anpassad för rapporten, utan att för den skull tappa betydelsen.  

 
3.3 Analys av data 
För att analysera den stora mängd data som erhållits under studien har ett angreppssätt som 
ligger nära Grounded Theory använts, med utgångspunkt från Charmaz (2006), Kvale & 
Brinkmann (2009) och Wibeck (2010). Metoden bygger på att det inte finns någon teori 
från start utan teorier utvecklas induktivt och iterativt allteftersom data analyseras. 
Materialet kodas för att sedan kategoriseras och jämföras i flera omgångar tills inga nya 
kopplingar eller insikter tillförs och en mättnad uppstår (Kvale & Brinkamann, 2009). 
Denna metod kan användas i fall där blandade metoder används, då det går bra att använda 
data från olika källor. Wibeck (2010) sammanfattar ett lämpligt angreppssätt vid 
fokusgruppsintervjuer, som också lämpar sig väl för denna studie, med tre punkter: 

 
• Ett första försök att utveckla kategorier som ska belysa data. 
• Ett försök att ”mätta” dessa kategorier med många lämpliga fall för att visa deras 

relevans.  
• Utveckling av kategorierna till mer generella ramverk, som är relevanta också 

utanför sitt ursprungssammanhang.  
 
Den sista punkten har dock sin begräsning i att studien riktar sig mot ett specifikt program, 
men det borde vara möjligt att applicera vissa resultat på andra civilingenjörsutbildningar 
på Uppsala Universitet.  
 
Detta angreppssätt har medfört följande i denna studie: 
 

• I enkäternas fritextsvar fanns en mycket stor detaljrikedom och tack vare detta 
möjliggjordes en första analys av alumnenkäten för att i relativa mått kategorisera 
vad somt främst tagits med från programmet och vad som främst saknats i 
programmet, i relation till kompetenser i yrkeslivet.  

• Dessa kategorier användes som huvudsakliga fokusområden till intervjuerna. 
Intervjuerna har sedan analyserats på samma sätt genom att mätta de kategorier 
och teman som utkristalliserats under analysprocessen, samt hitta kopplingar 
mellan dem.  
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Enkäten har genererat data från de 13 kompetensområden som undersöks. Medelvärden har 
tagits fram för att jämföra generella skillnader, framförallt mellan hur programmet 
förbereder kompetenserna och vikten i yrkeslivet, men också mellan de olika 
urvalsgrupperna för enkäten. Medelvärdena ska dock ses med statistisk försiktighet 
eftersom de inte säger något om spridningen i svaren. Allen & Seaman (2008) och 
Jamieson (2004) understryker att en generell regel är att analys med medelvärden inte är 
lämplig med data från mätskalor som till exempel en Likert-skala, eftersom svaren oftast 
inte är normalfördelade eller följer någon annan parametrisk fördelning. Data från Likert-
skalor hamnar därför oftast i så kallad icke-parametrisk statistik, som inte ställer samma 
grundkrav på att utgå från en statistik fördelning. Därför har också en frekvensanalys gjorts, 
som lämpar sig bra för icke-parametrisk data, där svarsfördelningarna mellan de olika 
kompetenserna blir tydliga. På detta sätt är det möjligt att se om svarsfördelningen skiljer 
sig markant mellan hur viktig kompetensen anses i yrkeslivet och hur väl den anses ha 
tränats i programmet. Detta kan ge en indikation på att något bör göras inom det området. 
Medelvärdena ska endast ses som ett komplement och ingång till analys, samt en försiktig 
helhetsbild. Jamieson (2004) påpekar också att dessa faktorer ofta ignoreras av författare, 
även inom välpublicerade områden.  
 
Puerzer & Rooney (2002) påpekar också att medelvärden på detta sätt har använts av 
många skolor för att hitta kompetensområden i utbildningen som indikerar problem. Stora 
gap kan indikera otillräcklig träning. Det fungerar väl till att skapa en helhetsbild över 
prioriteringen. Däremot finns risken att medelvärden av svar maskerar betydande bi-
polaritet i denna typ av enkäter. En kompletterande metod utvecklades därför av samma 
författare för att effektivt kunna använda alumnenkäter till utvärdering av kompetenser, och 
identifiera luckor i kompetensträning, på mindre ingenjörsprogram. Metoden består i att 
jämföra skillnaden mellan vikt i yrkeslivet och förberedelse hos varje enskild individ för att 
se hur många som anser att de är underförberedda respektive överförberedda. Enkätsvaren 
var, liksom i denna studie, rankat från 1 till 5. En skillnad på 0 eller 1 bedöms som 
tillräcklig träning. En skillnad på större än 1 bedöms som otillräcklig träning. En skillnad 
på -1 eller mindre bedöms som överförberedd. Ett exempel: Om en alumn svarar 5 på hur 
viktig kompetensen är i yrkeslivet och 4 eller 5 på hur väl programmet förberett 
kompetensen, blir skillnaden 0 eller 1 och då bedöms träningen som tillräcklig. Om 
alumner däremot svarar 3 på hur väl programmet förbereder kompetensen blir skillnaden 2 
och det bedöms som otillräcklig träning. Författarna satte upp följande kriterier för att 
belysa kompetensområden som behöver förbättring: 
 
Om andelen underförberedda ! 25% av svaren, 
samt om andelen underförberedda subtraherat med andelen överförberedda ! 25% svaren. 
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Vidare menar författarna att om båda dessa kriterier uppfylls bör omedelbara åtgärder 
vidtas, och även om endast det första kriteriet uppfylls bör det uppmärksammas. Denna 
metod har använts för att ytterligare underbygga enkätsvaren denna studie.  
 

3.4 Validering 
Validering finns till viss del inbyggd i angreppssätt till intervjustudier som starkt kopplar 
till Grounded Theory. Validering i detta fall är inte en slutlig verifikation eller 
produktkontroll utan verifikation är inbyggt i hela processen med kontinuerlig kontroll av 
kredibilitet, rimlighet och trovärdighet (Kvale & Brinkmann, 2009). Enkäten och 
intervjuerna kommer att fungera som validering åt varandra. Rapporten kommer också 
skickas ut till de alumner som blivit intervjuade för att ge dem chansen till återkoppling och 
bekräftelse.  
 

3.4.1 Fokusgruppsintervju 
En sista fokusgruppsintervju med en student från årskurs två, tre och fyra gjordes med 
syftet att förankra och bekräfta resultat från alumnstudien hos nuvarande studenter. Detta 
dels för att motverka problemet med att alumnundersökningar är tillbakablickande, men 
även för att få en inblick i hur åsikter ser ut bland studenter som befinner sig i Bologna-
systemet. Fokus låg på de kategorier som dominerar resultaten från alumnstudien men även 
på delar där det har dykt upp frågetecken.  
 

3.5 Etik 
Vid studier av detta slag finns det forskningsetiska principer att ta hänsyn till. Det finns i 
grunden fyra huvudkrav: 
 

• Informationskravet – Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

• Samtyckeskravet - Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och 
undersökningsdeltagares samtycke. Deltagare i en undersökning har rätt att själva 
bestämma over sin medverkan.  

• Konfidentialitetskravet - Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 
skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på 
ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

• Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 
för forsknings- ändamål. 

(Vetenskapsrådet, 2002) 
 
Samtliga fyra punkter har förmedlats till de inblandade vid både enkäter och intervjuer.  
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4. Resultat 
4.1 Enkät 
Svarsfrekvensen från enkäten har varit hög från samtliga urvalsgrupper. Denna studie har 
således en väldigt god bas av data från enkäterna, och i synnerhet hos alumnerna som i sin 
större mängd och spridning är svårare att nå ut till. En sammanställning kan ses i tabell 3, 
där ”Totalt” står för det totala antalet som enkäten skickats till. När enkäten skickades ut 
var det 221 alumner som formellt tagit examen. Att det finns en skillnad mellan denna 
siffra och det totala antalet beror på att enkäten även gått ut till de som inte plockat ut en 
formell examen men ändå har genomgått utbildningen och är ute i yrkeslivet. Det är även 
några alumner vars kontaktuppgifter inte finns med i databasen. 
 

Grupp Totalt n Svarsfrekvens Män Kvinnor 
Alumner 229 82 35,8% 59,8% 40,2% 
Årskurs 1 63 28 44,4% 60,7% 39,3% 
Årskurs 5 89 36 40,4% 66,7% 33,3% 
Kursansvariga 38 19 50,0% 63,2% 36,8% 

Tabell 3. Sammanfattning av svarsfrekvens.  
 
Relevant är också andelen av de kursansvariga som är från SLU respektive Uppsala 
Universitet. Tabell 4 visar fördelningen av de som svarat på enkäten. Av de totalt 38 
kursansvariga som mottagit enkäten är 55,3% från UU och 44,7% från SLU. 
 

Universitet Kursansvariga 
UU 42,1% 
SLU 57,9% 

Tabell 4. Fördelning av andelen svar från kursansvariga på SLU och UU. 
 
Från den första analysen av svaren från alumnenkäten framkom följande kategorier från 
fritextsvaren (figur 2) angående vad alumner främst har tagit med sig från utbildningen och 
vad de främst har saknat i utbildningen. Illustrationen visar det relativa förhållandet mellan 
kategorierna, där arean på cirkeln representerar vikten. Observera att denna illustration 
endast syftar till att ge en relativ överblick snarare än en exakt mätning.  
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Figur 2. Relativt förhållande mellan kategorier från den första enkätanalysen av fritextsvaren från 
alumner. 
 

Det som främst tagits med från programmet handlar om en bred bas av teoretiska 
kunskaper, allmänbildning och bredd, systemtänkande, problemlösning och förmågan att ta 
till sig ny kunskap. Det som främst saknats är kommunikation, projekt/grupper/ledarskap, 
ekonomi kopplat till ingenjörer samt sociala färdigheter. Den största cirkeln kopplar till att 
det saknas specifika kunskaper kopplat till nuvarande yrke vilket är väldigt individuellt. 
Däremot är det två kategorier som sticker ut; Elkraftskunskaper samt olika beräknings- och 
dataverktyg.  Svaren indikerade att vissa av kategorierna kopplar samman till varandra och 
denna första analys har fungerat som ingång till intervjuerna för att hitta fokusområden och 
för att se hur kategorierna hänger ihop.  
 
Enkäten har också via kompetensfrågorna gett en bra bild om vad alumnerna tycker är 
viktigast i yrkeslivet och hur kompetenser tränats i programmet. Åsikter från årskurs 5, 
årskurs 1 och kursansvariga har gett bra kompletterande svar. En översikt av medelvärden 
för vikten i yrkeslivet kontra förberedelse i programmet ses i figur 3. Det ska återigen 
nämnas att medelvärden från enkäten i denna rapport endast ska behandlas som en ingång 
till reflektion, samt ses som en översikt, snarare än analys kring specifika områden. På 
utvalda områden används istället primärt frekvensanalys.  
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Figur 3. Medelvärden från kompetensfrågorna. 
 
Figur 3 indikerar att det kan finnas kompetensområden som utefter vikt i yrkeslivet anses 
som otillräckligt förberedda. I tabell 5 är kompetenserna rangordnade efter vad alumnerna 
anser viktigast i yrkeslivet, och det går att se att många av de områden som indikerar 
otillräcklig förberedelse ligger högt på den rankingen. Motsvarande medelvärden för 
årskurs 1 och kursansvariga (rangordnat efter vad kursansvariga anser viktigast) återfinns i 
tabell 6. Det är i denna tabell noterbart att kursansvariga tenderar att rangordna framförallt 
”matematik, vetenskap och teknik” högt och ”Ledarskapsegenskaper” lågt i jämförelse med 
alumner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

a) Matematik, 
vetenskap och teknik  

b) Experiment och data  

c) Design  

d) Teamwork  

e) Problemlösning  

f) Etik  

g) Kommunikation  h) Påverkan (engelska: 
Impact)  

i) Livslångt lärande  

j)  Nutida problem   

k)  Ingenjörsverktyg  

l)  Systemtänkande  

m) 
Ledarskapsegenskaper  

Alumner 

Alumner: Kompetensen är viktig i mitt yrkesliv 

 Alumner: Energisystemprogrammet har förberett mig bra inom kompetensen 
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Alumner Årskurs 5 

Kompetens Vikt i 
yrkeslivet  Förb.  Differens Vikt i 

yrkeslivet Förb.  Differens  

g) Kommunikation  4,64 3,28 1,36 4,72 3,78 0,94 

i) Livslångt lärande  4,51 3,89 0,62 4,67 3,86 0,81 

d) Teamwork  4,39 3,47 0,92 4,78 4,08 0,69 

e) Problemlösning  4,31 3,78 0,53 4,75 3,92 0,83 

l) Systemtänkande  4,21 4,22 -0,01 4,31 3,83 0,47 
m) 
Ledarskapsegenskaper  4,06 2,44 1,62 4,31 2,17 2,14 

f) Etik  3,94 2,95 0,99 4,08 2,72 1,36 

a) Matematik, 
vetenskap och teknik  

3,89 3,96 -0,07 4,28 3,81 0,47 

h) Påverkan (engelska: 
Impact)  3,72 3,94 -0,22 4,31 3,86 0,44 

j) Nutida problem  3,52 4,01 -0,49 3,94 3,75 0,19 

c) Design  3,51 3,38 0,13 4,28 3,11 1,17 

k) Ingenjörsverktyg  3,44 2,95 0,49 4,39 2,72 1,67 

b) Experiment och data  3,21 3,38 -0,17 4,06 2,97 1,08 
Tabell 5. Medelvärden från alumner samt årskurs 5, rangordnat efter alumner och vikt i yrkeslivet  
 

  Kursansv. Årskurs 1 

Kompetens Vikt i yrkeslivet Vikt i yrkeslivet 
e) Problemlösning  4,94 4,86 

a) Matematik, vetenskap och teknik  4,53 4,50 

g) Kommunikation  4,53 4,50 

l) Systemtänkande  4,47 4,43 

i) Livslångt lärande  4,32 4,39 

b) Experiment och data  4,26 4,32 

h) Påverkan (engelska: Impact)  4,21 4,54 

c) Design  4,05 4,25 

d) Teamwork  4,05 4,61 

k) Ingenjörsverktyg  4,05 4,25 

f) Etik  3,89 4,00 

j) Nutida problem  3,63 3,93 

m) Ledarskapsegenskaper  3,26 3,89 
Tabell 6. Medelvärden från kursansvariga samt årskurs 1, rangordnat efter kursansvariga och vikt i 
yrkeslivet. 
 
Noterbart är också att inget medelvärde under ”förberedelse” ligger över ”vikt i yrkeslivet” 
hos årskurs 5. Detta indikerar att nuvarande studenter har svårare att avgöra vikten av olika 
kompetenser, vilket också är helt logiskt och väntat. Detta gör det intressant att titta på figur 
4.  Detta diagram indikerar att förväntningarna på vad som är viktigt i yrkeslivet generellt 
sett är större hos nuvarande studenter, för att sedan tonas ner inom vissa områden hos 
utexaminerade alumner. Motsvarande diagram för årkurs 1 och kursansvariga återfinns i 
appendix B.  
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Figur 4. Jämförelse av medelvärden hos alumner och årskurs 5 angående vikt i yrkeslivet.  
 
Figur 5 visar en översikt på hur väl både årskurs 5 och alumner anser sig vara förberedda 
inom kompetensområdena. Även om vissa skillnader finns verkar åsikterna i sin helhet 
följa samma mönster, vilket skänker större tyngd i hur kompetensträningen i programmet 
anses överlag. ”Kommunikation” och ”Teamwork” är två områden som märkbart skiljer sig 
i denna figur, men om det indikerar att träningen blivit bättre inom dessa områden är svårt 
att säga med enbart dessa medelvärden. 
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Figur 5. Jämförelse av medelvärden hos alumner och årskurs 5 angående förberedelse i programmet.  
 
 

Tabell 7 och 8 är frekvenstabeller från alumnernas enkät och visar fördelningen av svar, 
vilket ger en mer rättvis bild för analys när det gäller att identifiera luckor i 
kompetensträningen. För att se ännu tydligare vilka kompetensområden som bör 
uppmärksammats har frekvensdiagram tagits fram för samtliga kompetenser. Dessa 
återfinns i appendix C.  
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Alumner 
Kompetensen är viktig i mitt yrkesliv 

Kompetens 1 2 3 4 5 
a) Matematik, vetenskap och teknik  1,2% 8,6% 18,5% 43,2% 28,4% 

b) Experiment och data  7,4% 25,9% 24,7% 22,2% 19,8% 

c) Design  2,5% 23,5% 21,0% 27,2% 25,9% 

d) Teamwork  0,0% 5,0% 6,3% 33,8% 55,0% 

e) Problemlösning  0,0% 1,2% 14,8% 35,8% 48,1% 

f) Etik  0,0% 3,7% 24,7% 45,7% 25,9% 

g) Kommunikation  0,0% 0,0% 4,9% 25,9% 69,1% 

h) Påverkan (engelska: Impact)  0,0% 11,1% 28,4% 38,3% 22,2% 

i) Livslångt lärande  0,0% 1,2% 4,9% 35,8% 58,0% 

j)  Nutida problem  0,0% 18,5% 29,6% 33,3% 18,5% 

k)  Ingenjörsverktyg  8,6% 9,9% 27,2% 37,0% 17,3% 

l)  Systemtänkande  1,2% 8,6% 11,1% 25,9% 53,1% 

m) Ledarskapsegenskaper  0,0% 7,4% 18,5% 34,6% 39,5% 
Tabell 7. Frekvenstabell angående vikt i yrkeslivet – alumner. 
 
 

Alumner 
Energisystemprogrammet har förberett mig bra inom kompetensen 

Kompetens 1 2 3 4 5 
a) Matematik, vetenskap och teknik  0,0% 2,5% 22,2% 51,9% 23,5% 
b) Experiment och data  2,5% 13,8% 38,8% 33,8% 11,3% 
c) Design  7,5% 12,5% 25,0% 45,0% 10,0% 
d) Teamwork  2,5% 16,0% 30,9% 33,3% 17,3% 
e) Problemlösning  1,2% 4,9% 25,9% 50,6% 17,3% 
f) Etik  8,6% 25,9% 35,8% 21,0% 8,6% 
g) Kommunikation  8,6% 17,3% 24,7% 35,8% 13,6% 
h) Påverkan (engelska: Impact)  0,0% 4,9% 23,5% 44,4% 27,2% 
i) Livslångt lärande  2,5% 8,6% 12,3% 50,6% 25,9% 
j)  Nutida problem  0,0% 6,3% 18,8% 42,5% 32,5% 
k)  Ingenjörsverktyg  4,9% 25,9% 40,7% 25,9% 2,5% 
l)  Systemtänkande  1,2% 0,0% 16,0% 40,7% 42,0% 
m) Ledarskapsegenskaper  18,5% 37,0% 25,9% 18,5% 0,0% 

Tabell 8. Frekvenstabell angående förberedelse i programmet – alumner. 
 

 
Ett tydligt illustrerat exempel framgår när kompetensområdena ”a) Matematik, vetenskap 
och teknik” och ”g) Kommunikation” jämförs med frekvensdiagram. Dessa ses i figur 6 
samt figur 7. Fördelningen mellan vikt i yrkeslivet och förberedelse, i kompetensområde a), 
visar en försumbar skillnad medan motsvarande diagram i g) visar en kraftig förskjutning 
av fördelningarna. Den teoretiska kunskapsbasen verkar sammantaget alltså följa behovet i 
yrkeslivet väl, medan kommunikationsträningen i programmet bör uppmärksammas.  
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Figur 6. Frekvensdiagram över enkätsvar – alumner: kompetens a) 
 

 
Figur 7. Frekvensdiagram över enkätsvar – alumner: kompetens g) 
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De områden från kompetensfrågorna som på detta sätt tydligt har identifierats är: 
 

• d) Teamwork 
• f) Etik 
• g) Kommunikation  
• m) Ledarskap 

 
Ett frågetecken har också höjts också kring två av de kategorier som i den inledande 
analysen angavs som något alumnerna främst tagit med sig från programmet: 
 

• e) Problemlösning  
• i) Livslångt lärande 

 
För att ytterligare bekräfta kompetensområden som indikerar bristfällig träning användes 
metoden från Puerzer & Rooney (2002) som beskrivs under avsnitt 3.3. De områden som 
identifierats på detta sätt är inramade i tabell 9. Detta bekräftar enkätsvaren ytterligare och 
visar ännu tydligare var luckor finns.  

 

  
Kriterium > 25% Kriterium > 25% 

Kompetens Överförb. Underförb. Skillnad 
a) Matematik, vetenskap och teknik  25,9% 4,9% -21,0% 
b) Experiment och data  41,3% 10,0% -31,3% 
c) Design  28,8% 16,3% -12,5% 

d) Teamwork  11,3% 32,5% 21,3% 

e) Problemlösning  11,1% 12,3% 1,2% 

f) Etik  9,9% 34,6% 24,7% 

g) Kommunikation  3,7% 38,3% 34,6% 
h) Påverkan (engelska: Impact)  35,8% 8,6% -27,2% 
i) Livslångt lärande  3,7% 13,6% 9,9% 
j)  Nutida problem  41,3% 0,0% -41,3% 

k)  Ingenjörsverktyg  23,5% 22,2% -1,2% 

l)  Systemtänkande  24,7% 7,4% -17,3% 

m) Ledarskapsegenskaper  4,9% 50,6% 45,7% 
 

 
Samtliga av dessa områden förutom ”f) Etik” har tagits upp av alumnerna i intervjuerna, 
och de går också till stor del i fas med den första analysen av enkätsvaren. Enkätsvaren 
indikerar att flera av de områden som anses som viktigast i yrkeslivet också brister i 
träningen i programmet. Intervjuerna ger mer djupgående svar och reder ut frågetecknen 
kring ”Problemlösning” och ”Livslångt lärande”. Problemet kring området ”Etik” 
hanterades till viss del i valideringen med fokusgruppen bestående av studenter och 
hänvisas till appendix D1. 
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För att få mer statistiskt säkra resultat kring medelvärden krävs djupare analyser, vilket inte 
ryms inom ramen för detta projekt då enkäten är en mindre del av det. Den analys som 
gjorts är dock väl underbyggd, framförallt eftersom den kompletteras med den 
huvudsakliga intervjustudien, och enkätanalysen valideras också därigenom. Förslag på 
vidareutveckling av statistiken är att göra en kluster-analys för att se vilka kompetenser 
som statistiskt inte skiljer sig åt i vikt. Vidare statistiska analyser kan komma att 
komplettera rapporten vid en eventuell revision eller artikel.  
 

4.2 Intervjuer 
Intervjuerna har varit huvuddelen i studien och har syftat till att på ett djupare plan söka 
svar på frågeställningarna. Information från enkäterna kommer att komplettera denna del av 
resultaten. Teman som är väldigt programspecifika återfinns i appendix D.  
 

4.2.1 Vilka kompetenser anses viktigast i yrkeslivet? 
De områden som från intervjuerna utkristalliserats som viktigast i yrkeslivet kan 
sammanfattas med: 
 

• Problemlösning (komplex) 
• Kommunikation  
• Grupper och samarbete (teamwork) 

– Projekt 
– Ledarskap 

• Sociala färdigheter och människokännedom 
• Inhämtande av ny kunskap (livslångt lärande) 
• Systemtänkande 
• (Kunskapsbas - matematik, vetenskap och teknik) 

Denna kompetens är inom parenteser på grund av att den genomgående anses 
viktig som grund i yrkeslivet som ingenjör, men att den inte används i samma 
omfattning som ovanstående kompetenser.  

 
Dessa kategorier och underkategorier är inte på något sätt distinkt separerade från varandra 
utan snarare tvärtom; det framgår att kompetenser är, i större grad än i utbildningen, 
sammanvävda i yrkeslivet.  Nedan följer en redogörelse av kategorierna och hur de kopplar 
samman, samt hur de speglas i utbildningen.  
 
4.2.1.1 Komplex problemlösning 
Yrkeslivet 
Detta begrepp används i denna studie för att sätta ord på ett frekvent återkommande och 
övergripande tema i studien, och därför inleds resultatdelen från intervjuerna med att 
presentera detta. I detta fall används uttrycket för att beskriva den typ av problemlösning 
som förekommer i yrkeslivet. Det framgår av intervjuerna att begreppet i detta fall 
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innefattar uppgifter och problem där det är oklart om ett svar finns, där lösningsvägarna 
eller metoderna inte är kända, och som innefattar många komplexa delar som sträcker sig 
bortom enbart tekniken. En väldigt lös deg som med en deadline ska formas till något som 
på förhand inte är känt, med verktyg som förhoppningsvis finns i verktygslådan men som i 
många fall måste skaffas på vägen. För att hantera komplex problemlösning framgångsrikt 
krävs samtliga kompetenser som framgått som viktigast i yrkeslivet.  
 
Utbildningen 
Problemlösning är något som alumnerna har fått med sig från programmet; att lösa mindre 
uppgifter, bryta ner problem i mindre delar och lära sig att applicera kända metoder för att 
nå ett svar. Detta är något som genomgående har upplevts som väl förberett i utbildningen 
och återkommande i de flesta kurser. Denna problemlösningsförmåga anses värdefullt. 
Kommentarer från årskurs 5 i enkäten och fokusgruppen bekräftar detta.  
 
Av intervjuerna framgår dock att arbetssättet i yrkeslivet skiljer sig markant från den 
problemlösning som oftast används i utbildningen, och det är här viktigt att skilja på 
problemlösning och vad som här kallas komplex problemlösning. Problemlösning i 
utbildningen anses till största del mekanisk och tillrättalagd.  
 

“Problemlösningen är ju rätt enkelspårig. Det är ofta att en står och maler, 
och trycker fram information, och sen ska man ta den informationen, spotta 
ut lite övningsuppgifter och sen ska du får ur dig det på en tenta” 

 
Samtliga intervjuade alumner är dock införstådda i, och accepterar, att det i viss mån måste 
vara så. Framförallt när det gäller teoretiska baskurser som till exempel matematik.  
 

“(N): och det arbetssättet (komplex problemlösning) var ändå något som, 
nu när du är ute i arbetslivet, tycker hade varit bra att träna på? 
(Alumn): Ja det tycker jag. Att man bara har väldigt...odefinierade 
problem. Det är lite mycket läsanvisning och problem med facit på 
universitet. Fast man behöver det också, man måste bygga upp 
kunskapsbasen någonstans. Man kan inte bara börja.” 

 
 
Det är också genomgående från samtliga intervjuer att det önskas större inslag av komplex 
problemlösning kopplat till verkligheten, eftersom många inte kände sig förberedda på detta 
när foten sattes i yrkeslivet. I vissa fall önskas det även i de tidiga teoretiska baskurserna. 
Ett par alumner poängterar vikten av komplex problemlösning genom att uttrycka det så 
starkt som:  

”Det borde vara det enda man gör de två sista åren. Att jobba på det sättet” 
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De moment av problemlösning som lyfts fram i utbildningen är de tillfällena då det getts tid 
till just denna typ av löst definierade uppgifter. Examensarbetet är det främsta exemplet 
som ges där kompetenser kopplas ihop och tränas bra. Många anser dock att det är alldeles 
för sent och tröskeln till exjobbet kan bli stort. Alumner som har vetskap om att det nu finns 
ett kandidatarbete i årskurs 3 tycker att detta är väldigt bra. Bortsett från dessa två projekt är 
det dock få gånger som detta arbetssätt har upplevts, men det är tydligt att det är i dessa 
moment den största inlärningen har skett med avseende på koppling till yrkeslivet. Det är 
framförallt också något som alumnerna kommer ihåg och tar med sig.  
 
Vidare poängteras också att komplex problemlösning många gånger har kommit som en 
indirekt konsekvens av att kurser eller moment som haft ett dåligt upplägg. Detta handlar 
om fall där det upplevts som att det designmässigt inte är tänkt som en lös deg som ska 
formas utan där studenterna på något sätt måste hantera problem som oväntat dyker upp allt 
eftersom på grund av ett ogenomtänkt upplägg. Denna indirekta komplexa problemlösning 
verkar anses lika vanlig som den designmässigt tänkta. I efterhand ses detta inte 
nödvändigtvis som något negativt hos alumnerna eftersom det också är en form av lärande, 
men det poängteras att det starkt ifrågasattes som student och att den tiden hade kunnat 
användas till ett designat komplext problemlösande istället.   
 
Fokusgruppen av studenter bekräftade denna syn på problemlösning, inklusive komplex 
problemlösning som indirekt konsekvens av ogenomtänkta upplägg. De lyfter också fram 
kandidatarbetet som något väldigt givande och bra. Där har det upplevts att hela processen 
har ingått. Hitta ett problem, planera upplägget tillsammans med gruppen, hitta metoder 
och lösningar på egen hand, presentera projektet på ett verklighetstroget sätt och reflektera 
över vad som fungerade bra och mindre bra. Trots införandet av kandidatarbetet 
framkommer det även hos fokusgruppen att det önskas ännu fler inslag av denna typ av 
komplex problemlösning som kopplar till verkligheten.   
 
4.2.1.2 Kommunikation 
Yrkeslivet 
 

“Oavsett vad man jobbar med…om man som ingenjör håller på med väldigt 
tekniska saker eller mer generella saker så är det viktigt att man kan få 
förståelse för idéer och arbete. Man kan ha världens bästa idé eller världens 
bästa resultat, som man vill förmedla, men kan man inte förmedla det så kan 
man inte komma någonstans med det. Det spelar ingen roll hur bra man är 
på allt annat om man inte kan kommunicera det.” 

 
Det framgår tydlig från samtliga insamlade data att kommunikation är av absolut största 
vikt i yrkeslivet. Många sätter det som den viktigaste kompetensen av alla. Skriftlig och 
muntlig kommunikation anses i det stora hela som lika viktiga, oavsett vilken typ av 
yrkesroll det handlar om. Tekniska specialister såväl som chefer poängterar vikten av att 
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kunna göra sig och förstådd och att kunna förmedla sina resultat och åsikter entydigt, 
genom att uttrycka sig i tal och skrift. Att anpassa kommunikationen till olika nivåer och 
människor, och veta vilka som bör kontaktas är också centralt. Lika viktigt är också den 
passiva delen av kommunikation; att förstå andra genom att lyssna och läsa. Exakt hur 
skriftlig och muntlig kommunikation används relativt varandra har vissa variationer 
beroende på yrkesroll och smak.  
 
Muntlig kommunikation 
Användning av den muntliga kommunikationen kan sammanfattas med: 
 

• Presentationer. 
• Kommunikation med kollegor, kunder, beställare etc. i form av bollande av 

problem, idéer, resultat och beslut. 
– För att skapa konsensus, förankring och förtroende. 
– För att skapa entydighet och undvika missförstånd som leder till kostnader, 

konflikter och tidsbrist.  
– Kontinuerlig återkoppling. 

 
I vilken grad muntliga presentationer används skiftar beroende på yrkesroll. Det kan handla 
om ett lägga fram en idé eller ett resultat för till exempel ledningsgruppen, medarbetare, 
kunder, eller beställare. Det kan också handla om undervisning. Det verkar dock inte vara 
någon som kommer undan detta helt, och de flesta alumnerna anger att de behöver vara bra 
på det.  
 
Den muntliga kommunikation som används på daglig basis handlar mycket om att ständigt 
diskutera fram och tillbaka med många olika parter. Det kan vara ett väldigt specifikt 
programmeringsproblem som behöver lösas där en kollega tillfrågas, likväl som att i en 
månads tid försöka förankra ett beslut hos parter i hela världen. Konceptuellt skiljer det sig 
dock inte åt; det verkar inte finnas någon gräns för hur mycket frågor som kan ställas för att 
försäkra att det ska bli så bra som möjligt. Ett konstant bollande. 
 
Skriftlig kommunikation  
Användningen av den skriftliga kommunikationen kan sammanfattas med:  
 

• Email-kontakt 
• Sammanfattningar av resultat, möten, uppdragsbeskrivningar, specifikationer etc.  
• Längre rapporter (båda skriva och läsa) 

 
Den framkommer att den vanligaste formen av skriftlig kommunikation inte är långa 
rapporter, även om det förekommer, utan email-kontakt, kortare rapporter och 
sammanfattningar verkar vanligast. Det är kritiskt att på ett snabbt, effektivt och framförallt 
entydigt sätt kunna få fram det som är viktigt. Det är inte heller ovanligt med 
kommunikation på engelska (det gäller även den muntliga delen).   
 



 34 

Kommunikation kopplar starkt samman till människokännedom, sociala färdigheter och 
teamwork, och i många fall går det inte att nämna den ena kompetensen utan att den andra 
tas med. Kommunikation är det som knyter samman många av de bitar som anses viktiga. 
Vikten av kommunikation sammanfattas bra i följande citat: 
 

”Kommunikation är liksom A och, att man gör det som är tänkt att göras. Det 
är ju ofta där det blir fel. Att man missförstår sitt uppdrag, att inte rikigt ha 
kommunicerat ordentligt !tydligt. Man jobbar med fel sak, och då blir det 
dyrare, det tar längre tid och man ställer till det helt enkelt. 
Kommunikationsproblem kan ställa till det enormt! Och bara att behöva göra 
om saker är inte särskilt kul heller. Det kostar, det tar tid och det är jäkligt 
dåligt för motivationen. Och det händer hela tiden. Och det skulle kunna 
förebyggas mer än vad det gör, och ingenjörer är väl inte kända för att vara 
några kommunikationsexperter. Där tror jag vi skulle kunna bli bättre som 
yrkesgrupp.” 

 
Utbildningen  
Kommunikation är ett av de kompetensområden där enkäten indikerat undermålig träning, 
och intervjuerna har lyft fram hur olika delar av kommunikation representeras i 
utbildningen.  
 
Skriftlig 
 

• Referat och PM 
• Rapporter 
 

Det anses att det har skrivits en hel del i programmet och mängden upplevs som tillräcklig, 
och en utveckling inom skrivandet har till viss del upplevts från årskurs 1 till årskurs 5 tack 
vare just mängden. Det har dock generellt brustit i kvalité och framförallt återkoppling. Det 
är genomgående att det upplevs som att mycket av den tid som har lagts på att skriva 
slarvats bort genom att inte fått återkoppling, och skrivandet anses spretigt i bemärkelsen 
att krav och riktlinjer kraftigt har varierat. Ett par av de kursansvariga som svarat på 
enkäten påpekar också att den skriftliga förmågan varierar stort bland studenter och att en 
del inte är tillräckligt bra på att skriva. Bristen på återkoppling är också ett förekommande 
tema inom andra delar av utbildningen och tas upp i avsnitt 4.2.2.3. 
 

(N): Kommunikationsdelen som du tyckte var viktig. Hur tycker du att den 
speglas i programmet? 
(Alumn) Ja.... alltså vi skrev ju en del, det gjorde vi ju. Däremot så tyckte jag 
väl ibland att feedbacken på det man skrev var lite undermålig. Man har 
skrivit något halvlångt och så får man tillbaka kommentaren, ”Bra och 
intressant”. Jaha liksom.... vad är poängen med att jag ska sitta och skriva 
något ganska långt om man inte får någon feedback.” 
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Muntlig 
 

• Presentationer 
• Kommunikation med föreläsare, lektionsledare och kursansvariga 
• Kommunikation mellan studenter 

 
Samma mönster som för skriftlig kommunikation kommer åter när det gäller den muntliga 
delen. Det upplevs att presentationer har förekommit, att det är bra att det finns eftersom det 
sker en utveckling bara genom att prova på och utsättas för det, och mängden har i de flesta 
fall ansetts tillräcklig. Men det upplevs som att denna tid också kastades bort och att det i 
kvalitativ mening inte övades alls i att presentera. Det var bara något som skulle göras utan 
någon större ansträngning eller inslag av återkoppling och krav, och det fokuserades på 
andra uppgifter. Det upplevdes som att det inte gavs tid till detta, och dessa moment 
upplevdes därför som stressmoment som tar tid från andra obligatoriskt tidskrävande 
uppgifter som framstod som viktigare.  

 
”(N): Är det någon gång i utbildningen som du kände att du fick bra träning i 
den kommunikationsbiten som du har nämnt? 
(Alumn): Nej man gjorde väl försök, tänker jag. Men dels så tyckte man inte 
själv att det var viktigt och dels var det jobbigt och det tog tid. Och man 
förstår inte vikten av det heller. Hur mycket man måste öva på det där. Och 
så tycker man då att de här Tre tentorna som man ska klara…eftersom det är 
det enda som betygsgrundande. Då blir det dom som är viktiga. Då blir det, 
”ah vad jobbigt med den här presentationen också”, och så lägger man nån 
timme på att göra den, när man borde nöta nöta i två dagar” 

 
 
Ett par alumner påpekar att de anser att det för deras egna ändamål har varit tillräckligt med 
presentationsträning, men att det inte hade skadat att ha mer heller. Åsikten att 
presentationer och presentationsteknik bör ta en större plats är dock starkt övervägande.  
 
Kommunikationen med kursansvariga och lärare har många upplevts som 
envägskommunikation, med vissa undantag, och det är återigen återkoppling som har 
saknats. De gånger där det getts tid till kontinuerligt bollande, reflekterande och 
återkoppling med kursteamet har upplevts som väldigt positivt då det mer efterliknar de 
kommunikationssätt som används i yrkeslivet. Att till exempel i seminarieform diskutera 
och reflektera med andra studenter och lärare har i stor mån främjat inlärningen av kursen, i 
synnerhet när det gäller tekniska ämnen. Att muntligt behöva förklara får någon annan 
framhävs som väldigt nyttigt. Denna typ av kommunikation upplevdes dock oftast inom 
studentgrupper som på eget initiativ diskuterade, och i liten grad inom kurserna. Följande 
citat handlar om kommunikation kopplat till en teknisk uppgift:  
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”Jag tror man hade behövt seminarieform lite oftare. Att just, ”vi tolkar 
uppgiften såhär. Har vi förstått det rätt då”? Eller ”vi upptäckte att vi kanske 
behöver tänka på det här också, vad tror ni om det?” Att man får sitta och 
diskutera med föreläsaren eller kursansvarige, så att man har möjlighet att ställa 
frågor på ett lite mer avslappnat sätt så att säga. Och inte bara skicka ett mail 
att, ska vi göra såhär.”  

 
Det efterfrågas en betydligt större grad av återkoppling och kontinuitet när det gäller 
kommunikation genom hela utbildningen, med riktlinjer och krav. Det gäller både muntlig 
och skriftlig, med innehåll, språk och retorik/presentationstekniskt. Även övning på att fatta 
sig kortfattat och entydigt i text önskas. Fokusgruppen menar också att de inte kan komma 
på någon gång där de upplevde att den muntliga kommunikationen tränades särskilt bra. De 
presentationer som finns går det till stor del att komma undan enkelt med. Det påpekas att 
risken finns att det går att slinka igenom hela utbildningen utan att egentligen få träning i 
det. När det gäller den skriftliga delen anser fokusgruppen även här att mängden är bra och 
att det går att komma över en tröskel tack vare detta, men att återkoppling saknas vilket 
leder till bristande kvalité.  
 
4.2.1.3 Sociala färdigheter och människokännedom  
Sociala färdigheter och hur olika situationer och människor tacklas lyfts fram som något 
som dagligen är viktigt i yrkeslivet. På samma sätt som kommunikation varierar det i vilken 
grad det används, men specialister likväl som chefer och projektledare poängterar vikten av 
att kunna hantera människor på daglig basis. Dessa färdigheter kopplas nästan uteslutande 
ihop med kommunikation och samarbetsförmåga, men är ändå värt att nämna separat på 
grund av att det är frekvent återkommande. Följande citat är från en specialist/teknisk 
projektledare i en tekniktung bransch och sammanfattar den gängse åsikten kring detta bra: 
 

(N):Vilka kompetenser tycker du är viktigast i yrkeslivet? 
(Alumn:) Kommunikation. Absolut. Nästan allting som jag gör under dagarna har att 
göra med att förstå andra människor och att få andra människor att förstå 
mig.  !Tekniken i sig är oftast väldigt banal. Men det är någonstans där med mänsklig 
komunikation där alla missförstånd uppstår. Det är också exremt viktigt att få folk att 
inte känna sig utpekade eller skuldbelagda eller vad det nu kan vara. 
(N): Så det finns en viss diplomati också? 
(Alumn): Det finns extremt mycket diplomati. Och det är det som också är så konstigt 
när man ser att folk inte vill jobba inom teknikbranchsen för att dom inte vill jobba med 
människor, men då har dom inte förstått vad man gör. 
(N): Menar du att det elementet alltid finns med? 
(Alumn): Ja alltså det är ju det. Teknikiken i sig är oftast ganska så enkelt, utan det är 
det att man måste förstå vad folk vill ha och få dom att lyckas förmedla det, och sen 
förklara för dom vad man ska ge dom. Nästan Alla problem som dyker upp i projekt 
som kostar tiotalts miljoner kronor är pga bristande kommunikation. Det är väldigt 
sällan tekniken i sig spökar utan det är felleveranser eller att det blir felspecat eller att 
det blir felbeslutat eller så.” 
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Utbildningen 
Det understryks att sociala färdigheter och människokännedom är svårt att träna och att de 
är högst individuellt. De alumner som upplevt presentationer, diskussioner och dylikt i 
studierna som något personligt svårt och jobbigt, har ändå lyft fram dessa moment som 
något som i efterhand varit till stor nytta för att utveckla den sociala och kommunikativa 
förmågan som de i yrkeslivet inte kommer ifrån.  
 
4.2.1.4 Grupper och samarbete (teamwork) 
Yrkeslivet 
Samarbetsförmåga anses inte möjlig utan god kommunikation. Oavsett om en specifik 
uppgift görs själv eller om det jobbas väldigt utpräglat i grupper och projekt kommer 
samarbetsförmågan alltid in i yrkeslivet. En specialist uttrycker det på följande sätt: 
 

”Jag ska inte påstå att jag jobbar så mycket i grupper utan de flesta saker 
jag jobbar med gör jag ju själv. Däremot finns det ju många interface med 
många. Det arbete jag gör ska liksom vara input till någon annan. Det någon 
annan gör ska vara input till mig. Och då måste man ju kunna samarbete  
kring det där. Förstås. Så jag menar ganska ofta kommer det ju tillbaka 
följdfrågor, som att ”vad försöker du använda det här till?”. ”Vad är det?” 
”Vad är du ute efter?” osv.” 

 
Det är återigen återkommande med att det ständigt pågår bollande fram och tillbaka för att 
hitta lösningar och förankra beslut av olika slag. Det är väldigt sällan frågan om 
envägskommunikation i yrkeslivet.  
 
Projekt 
De allra flesta jobbar i någon form i projekt där kommunikation, samarbetsförmåga och 
sociala färdigheter är centralt, och det handlar ofta om det komplexa problemlösandet där 
allting sätts på prov samtidigt. Oavsett om utexaminerade ingenjörer hamnar som 
projektledare eller inte är kunskapen projektformen och projektledning värdefullt i 
yrkeslivet.  
 
Ledarskap 
Denna kompetens var medvetet odefinierad i enkäten för att se vilken innebörd alumnerna 
lägger i begreppet. Enkäten indikerade att kompetensträningen var undermålig inom detta 
område. Det framgår tydligt att alumnerna anser att ledarskap i stor grad relaterar till 
grupper och gruppdynamik, snarare än att konkret vara chef eller ledare. Alla har inte 
ambitioner att bli chef eller projektledare, men oavsett yrkesroll är det bra att ha vetskap om 
vilka roller som finns och hur grupper kan jobba effektivt. Även självreflektion kring sin 
egen roll anses vara en stor del. Ett väl sammanfattande citat:  
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(N): Du nämnde också lite tidigare kring ledarskap och den delen. Hur ser du på 
det? 
(Alumn): Det beror ju på vad man är intresserad av, men just det här är nått jag 
tror att man alltid har användning av. Det är ju sånna saker som t.ex. 
gruppdynamik. Hur agerar jag i grupp, hur agerar jag under stress, vad är mina 
starka delar, vad är mina svaga delar, det är liksom basen i ledarskap.... Och sen 
om man bygger vidare på det, hur ska man kunna hitta dom kompetenser som kan 
fylla ut det jag saknar. Tex, det är jätteviktigt när vi sitter och trycker ihop våra 
projektgrupper i jobbet. Att det som jag vet att jag är dålig på, ser jag till att hitta 
någon annan som är bra på det och knyta den till mig så fort som möjligt. Där 
ingår också t.ex. att man tränar att lyssna på andra, att man är lyhörd inför andra 
åsikter och... Jag tror man har användning för sådana grundläggande saker 
oavsett om man vill bli chef eller om man vill bli projektledare, eller om man vill 
vara teoretiskt expert.” 

 
Utbildningen 
Grupper och samarbete i utbildningen kan sammanfattas med: 

• Grupparbeten och laborationer 
• Projektarbeten 
• Samarbete mellan studenter på egen tid 

 
Teamwork är ännu ett kompetensområde som enkätsvaren indikerat bristfällig träning 
inom. Av intervjuerna framgår att samarbete generellt sett har tränats en hel del i 
programmet genom att ovanstående moment har ingått i olika kurser. Det som saknats är 
återigen kopplingen till verkligheten i yrkeslivet. De grupp- och projektarbeten som har 
gjorts upplevs ofta, i likhet med kommunikationsträningen, som bristande i återkoppling 
och ibland slentrianmässiga. De få projektarbeten som ligger nära den komplexa 
problemlösningen är det som alumner genomgående tagit med sig till yrkeslivet, och 
efterfrågar.  
 
Likt problemlösning verkar även samarbetsförmågan tränas som indirekt konsekvens, som 
studenter själva tar på sig. I detta fall uppkommer det som en konsekvens av att läsa många 
kurser parallellt kombinerat med hög studiebelastning i kurserna. Detta är något som ibland 
har upplevts som ett måste för att klara sig, även om det inte är tänkt som ett formellt 
samarbete. Detta kan illustreras med ett exempel: 

 
(Alumn): Och sen, en annan ganska bra sak är den här....delen där man lär sig 
att på något sätt dela upp uppgifter mellan olika parter för att leverera en 
produkt tillsammans. Det är också en grej som var rätt bra. Det tror inte jag var 
tanken att man skulle lära sig på universitetet, men det gjorde man för att ibland 
var det för mycket att göra så man var tvungen att dela upp uppgifter, och så var 
man tvungen att lära varandra. När man hade för mycket kurser. Det är ingen 
som har sagt att det är det som är tanken, men det kan det säkert vara, en ond en 
som sitter och lurar på det. 
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(N): Hehe, Så grupper och gruppuppdelning, och hur man lösa uppgifter? Men 
du känner att det inte var något som utbildningen explicit lade fram, utan det kom 
från egna axlar? 
(Alumn) Precis. Men det kommer till nästan alla också. Förutom de som sliter 
allra allra allra allra mest. Men dom klarar det ändå, för dom vet ju, dom lär sig 
ju hur man sliter som fan. Men resten, dom lär sig ju bara att samverka och dela 
upp uppgifter, så att de klarar sig tillsammans. Och om resultatet blir att man 
klarar sig, så är ju det lika bra. 
(N): Så samarbetsförmågan som en indirekt.. 
(Alumn): ..indirekt konsekvens av det hårda pluggtrycket ja.  

 
Det efterfrågas återigen mer kontinuerlig återkoppling och kvalité med större fokus på hur 
grupper fungerar för att effektivt nå resultat. Fokusgruppen påpekar också att det under 
kandidatarbetet ingår ett par föreläsningar om projekt, projektledning och gruppdynamik, 
men att många inte går på dessa samt att det inte får någon förankring i utbildningen. Det 
ses därför inte som en viktig del och hamnar i skymundan.  
 
4.2.1.5 Inhämtande av nya kunskaper (Livslångs lärande) 
Yrkeslivet 
 

”Det är viktigt! Man måste ju.. Hehe, jag vet inte vem det var men..om det 
var Einstein som sa att: ”ju smartare man blir desto mer inser man hur 
osmart man här”. Väldigt dåligt citerat, men ungefär, nånting sånt var det 
nån som sa!” 
- Energissystemalumn, 2013 

 
Livslångt lärarande har också indikerats från enkäten som ytterst viktig i yrkeslivet. 
Intervjuerna lyfter fram vikten att flexibelt kunna anpassa sig till nya situationer och kunna 
inhämta den kunskap som krävs för att lösa arbetsuppgifter. Det handlar också om att 
snabbt kunna ta in information och kritiskt granska den. Självhantering i form av vilka 
kompetenser som behövs, och att planera och organisera utefter detta ingår också i detta 
begrepp. Förutsättningar för projekt och arbetsuppgifter ändras ofta och då måste förmågan 
att hantera detta finnas. Här spelar kommunikation en kritisk roll då det oftast handlar om 
att hitta människor med kunskap som kan ge rätt information eller vet vart den finns. 
Följande citat är från en teknisk inriktad konsultbransch, men det sammanfattar också 
essensen i alumnernas åsikt kring denna kompetens oavsett yrkesområde, då det lika gärna 
kan handla om anpassning till nya människor, förändrad organisation, förändrad ekonomi, 
politik etc.: 
 

“(N): Det här med att kunna inhämta ny kunskap och kunna lära sig nya 
saker, varför tycker du det är viktigt? 
(Alumn): Man inser hela tiden hur otroligt mycket system och begrepp och 
saker det finns. Och nästan vad man än jobbar med..jag har jobbat här i X 
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år nu och i nästan varje projekt man jobbar med så kommer det in något 
nytt. Alla anläggnignar är olika. Alla kunder har olika riktilinjer, krav och 
ösnkemål. Att snabbt kunna fatta vad det handlar om. 
(N): Att sätta sig in nya situationer? 
(Alumn): Ja. Det tror jag gör att kunderna är nöjdare, att vi har inte en 
metod som vi trummar på med i alla projekt, utan vi har möjlighet att 
utforma allt vi gör efter önskemål och deras...vi kör med deras 
förkortningar, och deras systemnummer och allt vad det kan vara. Och då 
måste man snabbt kunna anpassa sig mellan olika projekt. Måste snabbt 
kunna växla. 
(N): Så det är någon slags flexibilitet där också? 
(Alumn): Ja det blir det, precis, det måste man vara. Man måste ha fast 
grund i vad man gör, men måste ocskå kunna anpassa sig i hur man 
uttrycker sig och vad man lägger tyngd på. Så man måste hela tiden kunna 
sätta sig in i nya situationer.” 

 
Utbildningen 
 

(N): Du nämnde lite det här med att inhämta ny kunskap. Hur ser du på det 
i utbildningen? 
(Alumn): Man har ju nytta av att man lärt sig att lära sig nya saker på kort 
tid. Det känns som att det är det man övar mest på i hela utbildningen. 

 
Ovanstående citat sammanfattar den allmänna åsikten hur träningen inom denna kompetens 
anses i utbildningen. Trots att de flesta har svårt att peka på specifika moment finns det en 
känsla att detta är en av de delar som har tränats mest, på grund av det allmänna upplägget 
på utbildningen. Det har varit många kurser som ofta har lästs parallellt, med många 
moment i varje kurs som på kort tid har behövts tillgodogöras. Det har gjort att denna 
kompetens övats på ett tillfredställande sätt.  
 
Den kritik som ges kring detta är kopplingen till komplex problemlösning och att det övas 
för lite på att inhämta ny kunskap i löst definierade uppgifter och projekt. Här ligger med 
stor sannolikhet den indikerade skillnaden mellan vikt yrkeslivet och förberedelse i 
utbildningen från enkäten. Fokusgruppen påpekar nämligen att det tränas för lite på att 
aktivt söka information själv.  
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4.2.1.6 Systemtänkande 
Yrkeslivet 
Denna kompetens kan efter intervjuerna delats upp i två kategorier: 
 

• Allmänt systemtänk – Kunskapen och insikten att det sällan är svart eller vitt och 
att en enhet alltid har olika komponenter som ska samverka. Inte nödvändigtvis 
kopplat till energi och teknik.   

• Energisystem – Kunskap om framförallt system kopplat till energi samt 
energisystem i ett större perspektiv. Denna punkt är väldigt programspecifik och 
behandlas därför i appendix D4. 

 
Det framgår av intervjuerna att det är väldigt värdefullt att kunna ta steget tillbaka och 
kunna se på tvärvetenskapliga komponenter som en del i ett system och få fram en helhet. 
Det är få som jobbar med det riktigt stora perspektivet när det gäller energisystem, men 
tänket går att tillämpa på mindre system och problem och det spelar egentligen ingen roll 
vilket system det handlar om. Oavsett yrkesroll eller bransch ses detta som en viktig del 
som är applicerbart på daglig basis.  
 
Utbildningen 
Tack vare att systembegreppet är väldigt centralt i programmet upplevs denna kompetens 
som väl utvecklad. Det upplevs som svårt att plocka något specifikt i utbildningen där 
denna kompetens har tränats, utan det är ett allmänt förhållningssätt som samlats genom 
hela programmet. Det upplevs också att det är en styrka att ha detta tänk då andra kollegor 
inte alltid tar klivet tillbaka.  
 

“Man tar ett steg bakåt och tittar på allt i ett större sammanhang. Det 
kan jag jämföra med många andra kollegor som gått andra program. 
Dom är mer fokuserade på sin del som dom kan, och vi som har gått ES, 
vi kan se hela maskinen och inte bara den delen.”  

 
4.2.1.7 Teoretiska baskunskaper (Matematik, vetenskap och teknik) 
Yrkeslivet 
W+A+0'12+1"-"N:.+2A-0+*"'0";+1"*+4:+*-2.'".E12.'327'2+1".:-1=",'*+,'*-./"0+*+12.'3"

456"*+.1-."K:"0':-+:'1;+"7+:4+1;+"3F"N:.+2:4AA. Trots att samtliga intervjuade alumner 
anger att de faktiskt inte använder till exempel väldigt avancerad matematik och fysik i 
yrkeslivet, framhäver de flesta ändå att det är bra att ha denna teoretiska bas att stå på."<+*"
6':"7-;:'=+*"*-AA"+1"6+A6+*"456"CB:2*F+A2+"3F"+1"'11'1"1-0F/"24,",BLA-==B:"'**"!"#$#%!$"
456"&'&()$#%!$".E11'"=:'12.'"3:47A+,X"YA+:'"'AE,1+:"'1=+:"'**";+".A':':"2-="0KA"K1;F"
+C*+:24,";+*"=F:"'**" *'" :+;'"3F" -1C4:,'*-41"4,";+1"7+6B02/",+1"'**";+*"E1;+:AK**':"

0KA;-=*" ,N5.+*" '**" 6'" 7'2.E12.'3+:1'X" <+*" 0-.*-='2*+" '12+2" 0':'" '**" -11+6'" +1 
verktygslåda med kunskaper och metoder som fungerar som bas, medan de yttersta 
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teoretiska kunskaperna sällan används. Till exempel teoretiska bevis, härledningar och 
dylikt anses inte alls relevant i yrkeslivet som ingenjör. "
 
Utbildningen  
De teoretiska baskunskaperna är något som alumnerna genomgående anser sig fått 
tillräckligt av, och i vissa fall även för mycket. Få anser att det är bortkastad tid då 
kunskaper alltid bidrar till förståelse. Men det påpekas ändå av några alumner att om valet 
hade funnits att byta ut till exempel de djupaste matematikkunskaperna så hade detta gjorts. 
Samtidigt påpekar en del att de önskar djupare kunskaper inom vissa områden, men det 
handlar främst om spetsar inom områden som går utanför grundkunskaperna. Det har här 
identifierats en identitetskonflikt mellan djup och bredd på programmet, och detta 
behandlas i Appendix D2. Den genomgående bilden är att det ges en gedigen bas av 
teoretiska kunskaper genom hela utbildningen och det underlättar i yrkeslivet trots att nivån 
oftast är lägre:  
 

“Eftersom man har pluggat svårare formler och annat, så tycker man att det är 
hanterbart även fast man bara ser dom en gång och kör. Det är ju det, 
universitetet är ju oftast i regel överkomplicerat. Vilket man tyckte var 
irriterande när man pluggade, men på ett sätt är bra när man kommer ut, 
eftersom då känns det inte lika strävt. Man har varit med om värre.” 

 

4.2.2 Vad saknas i programmet? 
Det som saknats i programmet kan i det stora sammanhanget sammanfattas med ett ord: 
Verklighetsanknytning. Ett bra inledande citat för detta tema lyder:  
 

(N): Fint, men då går vi vidare med att fråga vad du saknade i utbildningen i 
relation till dina kompetenser i yrkeslivet? 
(Alumn): Där är det väl mycket med.. dom mjuka sidorna också när man 
kommer ut och ska genomföra någonting. Och lämna den teoretiska världen. 
Och komma ut i den tillämpade världen. Och projektvärlden där det finns 
ekonomiska begränsningar, och man ska samarbete med folk som man inte 
förstår sig på. Man ska genomföra saker som man aldrig har gjort förut.” 

 
4.2.2.1 Kompetenser 
Den kompetensträning i utbildningen som från intervjuerna lyfts fram som bristfällig, eller 
saknad, kan sammanfattas med: 
 

• Kommunikation 
• Komplex problemlösning 
• Teamwork (ledarskap) 
• (Specifika teoretiska kunskaper kopplade till yrket) 
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Dessa kompetenser, förutom den sista punkten, har redan bearbetats i föregående avsnitt. 
De flesta alumner har kommenterat att de har saknat specifika kunskaper som hade varit 
nyttiga för deras nuvarande yrke. Detta är på grund av att de valt en viss väg i yrkeslivet 
och det inses att detta är väldigt specifikt och svårt att göra något åt för den enskilde 
individen. Detta leder också vidare in på dilemmat angående djup kontra bredd. Några 
kategorier är dock frekvent återkommande: 
 

• Ingenjörsverktyg (t.ex. MATLAB och Excel) 
• Kunskaper inom elkraftssystem  
• Ekonomi 

 
Trots att detta är ganska programspecifikt är det värt att nämna då det också kan vara av 
allmän relevans. Alumnerna understryker vikten av Excel samt kunskap kring ekonomi i 
yrkeslivet. De allra flesta företag använder sig av Excel som verktyg och det är svårt att 
undvika, och goda kunskaper inom det ger ett försprång. Samma sak gäller ekonomi. Som 
ingenjör är det bra att ha denna kunskap då det elementet alltid finns närvarande i 
yrkeslivet, och det påpekas att borde läggas mer fokus på det utbildningen och integreras i 
kurser senare i utbildningen. Kursen i företagsekonomi som ingår i programmet anses 
generellt inte som relevant.  
 
Det eftersöks en större kontinuitet i användning av ingenjörsverktyg i programmet. Det har 
upplevts som spretigt och det anses bättre att bli kompetent inom ett verktyg. De två 
verktyg som främst lyfts fram är Excel och MATLAB.  
 
Fokusgruppen påpekar också att det har varit för stora trappsteg mellan kurser där 
verktygen har använts och de förväntade kunskaperna har inte funnits. Det påpekas också 
att detta till viss del är på väg att åtgärdas när det gäller MATLAB. Excel ingår i vissa 
kurser, men vikten av det i förhållande till yrkeslivet inses inte av studenter och därför ses 
det som en belastning och ett onödigt inslag.  
 
Fokusgruppen påpekar att ekonomikursen ska göras om i programmet. De bekräftar även 
att det ofta inte inses förrän väldigt sent utbildningen att ekonomi är relevant och att dessa 
komponenter är viktiga.  
 
4.2.2.2 Kontakt med yrkeslivet  
Det ska först och främst nämnas att de många studiebesöken i programmet lyfts fram som 
något väldigt positivt och bra då det ger en inblick i olika branscher och företag. Det ses 
också som en fördel gentemot många andra program. Även de gästföreläsningar som ingår 
har varit uppskattade. Trots en stark tacksamhet kring detta är det däremot genomgående att 
alumnerna anser att detta inte är tillräckligt och att det inte tränar kompetenser.  
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”Men det var mycket studiebesök och man fick se hur saker såg ut på riktigt 
och så. Det var väldigt bra och det borde man fortsätta med.  Men vad ska man 
säga, ledet däremellan. Mellan att titta på ett kraftvärmeverk och att härleda 
överföringsmetoden för ett kontrollsystem så finns det ju ett annat steg också. 
Och det steget fattades väl ibland kanske. Jag menar jag har inget emot att det 
är teoretiskt, jag gillar teori och jag har väl egentligen lättare att begripa teori 
också, och just därför hade det varit bra att ha en koppling till verkligheten så 
man förstod att saker var på riktigt någon gång.” 

 
Det framkommer tydligt att alumnerna som nu är ute i yrkeslivet anser att det skulle vara en 
vinstsituation för både företag och universitetet att hitta samarbeten där 
kompetensträningen direkt kopplar till yrkeslivet. Av enkätsvaren från årskurs 5 och 
fokusgruppen av studenter framgår samma önskan om en betydligt större kontakt och 
verklighetsförankring med yrkeslivet. Det efterfrågas projekt, problem och uppgifter som 
kommer direkt från yrkeslivet. Alternativt projekt och uppgifter som efterliknar verkliga 
problem som inte innebär färdiga recept att följa. Det är den gängse uppfattningen hos både 
alumner och nuvarande studenter att den komplexa problemlösningen på detta sätt skulle 
tränas bra. Problemet som lyfts fram är att hitta vettiga former och att det ofta är kostnads- 
och tidsfråga för företag. Viljan finns dock uttryckligen hos de som har intervjuats, där 
både chefer likväl som andra anställda ser möjligheter. Det påpekas att en långsiktighet 
med kontinuerlig kontakt skulle vara värdefullt för både företag och studenter.  
 
Praktik 
En annan vinkel på en starkare koppling till yrkeslivet som läggs fram från både årskurs 5 
och alumner är någon form av praktik. Även om det inses att det kan vara svårt att ordna är 
det något som i rätt form skulle upplevas som väldigt givande. Alumner ute i yrkeslivet ser 
inte detta som någon omöjlighet från företagens sida.  
 
Kommentarerna kring kontakt med yrkeslivet är relativt långa och kommer därför att ges 
till programansvariga separat.  
 
4.2.2.3 Återkoppling 
Med vissa undantag så har bristen på återkoppling upplevts genom många delar av 
utbildningen, inte bara när det gäller rapporter, PM och presentationer. Det handlar lika 
mycket om ett allmänt förhållningsätt där klyftan mellan kursteam och studenter har 
upplevts som för stor. Två exempel fungerar bra för att sammanfatta detta tema: 
 

“(N): känner du att feedbacken har varit bra och tillräckligt? 
(Alumn): Det är inte !ofta som man någonstans har fått konstruktiv kritik, 
under hela utbildningen. Det har nästan aldrig hänt i alla fall, om man säger 
så. 
(N): Vad tror du att det beror på, att det är så? 
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(Alumn): Det är ju ganska svårt och jobbigt att ge konstruktiv kritik, och 
tidskrävande, så förmodligen är det ju mycket därför. Men om man inte får 
prova att ta det någon gång, så kanske det blir ännu jobbigare att  komma ut 
i arbetslivet också. Så det kanske bara är en sån här tuff sak man får gå 
igenom i vilket fall som helst.” 

 
(Nytt citat) 
 

”(N): Bra, du nämnde tidigare det här med feedback att du saknade det. Du 
nämnde det i början. Du kan få utveckla det litegrann. 
(Alumn): Jamen ofta så lämnar man in saker och så plingar det till i Uppdok 
och så bara,” jaha, du har fått in dina poäng, tjopp, jaha”. Men vad tyckte 
någon egentligen. Jag tror det var en eller två rapporter från SLU som vi fick 
tillbaka där det faktiskt var genomgått med rödpenna där någon hade lagt tid 
och energi på att gå igenom det man hade lagt så mycket tid och energi på 
själv. Så i allmänhet det här med feedback, att den feedbacken man oftast fick 
det var när man fick tillbaka en tenta, och om då 6 frågor på en tenta ska 
motsvara allt som du har lärt under hela kursen, varav två stycken var 
spetskompetens, så om du inte hittade den sidan i boken och du inte läst den, 
jamen då har du egentligen ingen feedback från en kurs.” 

 

4.2.2.4 Ett sammanfattande typexempel 
Följande är ett längre citat med ett typexempel på en sådan sällsynt situation som de flesta 
alumner kommer ihåg och har tagit med sig, där samtliga områden som det önskas mer av 
kommer till sin rätt: Komplex problemlösning, kommunikation, teamwork, inhämtade av 
kunskap och återkoppling.  
 

(Alumn): Det som jag kan komma ihåg, som var närmast var väl när vi skulle 
på... vilken kurs var det..men vi skulle göra för ett bostadsområde. Ett litet 
energisystem. Det var från något företag. Det skulle vara självförsörjande på 
energi.  
(N): Det låter lite som mitt eget kandidatarbete som vi gjorde. 
(Alumn): Aaa, jag kommer inte ihåg vad kursen hette men den var på SLU. Men 
då var det ju lite mer projektarbete, och inte bara en labbrapport och teoretisk 
rapport. Utan man skulle kolla på vad saker kostade, det skulle vara realistiskt. 
Det var första gången vi överhuvudtaget fick någon feedback på hur man kunde 
lämna in arbetet. Först skulle vi lämna in någon slags disposition. Och sen så 
kunde man diskutera den med handledaren, och sen kunde man fortsätta. Och 
det var ju jättebra tips, men det var ju aldrig någon som hade sagt det förut, 
hehe. Och jag hade inte kommit på det själv heller. Så det var ett gott exempel. 
Men mer sånt! Och jag kommer ihåg att jag upplevde just det där med att vi fick 
ett jättetjockt, kompendium. Men då blev det att "vad ska vi göra med allt det 
här?", Och det blev en ganska verklighetstrogen situation, det är så det ofta är. 
(N): Så det är nånting med det här med verkligehtesankytning och projekt, och 
kanske caseuppgifter som du nämner, eller vad det nu kan vara. Det är 
någonting du skulle vilja se utökat? 
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(Alumn): Definintivt!  
(N): Bra, ok. Har du något annat som du vill lyfta fram som du saknade, i din 
kompetensutveckling? 
(Alumn): Ja kanske mer återkoppling generellt. Inte bara resultat på tentan, 
utan hur man skriver, och hur.....för det tyckte jag också är bra i det caset jag 
tog upp i den där kursen. Där pratade vi väldigt mycket om “hur gjorde vi?”. 
“Vad skulle vi kunna gjort annorlunda?”. När vi väl hade genomfört projektet. 
Så försökte man lära sig av det vi hade gjort och hur man skulle göra det bättre 
nästa gång. Och har man då möjlighet att göra fler av den typen av uppgifter så 
kan man ju få mer återkoppling på hur grupparbetet har fungerat, hur 
liksom…man man kan göra det annourlunda. “Vi blev sena, varför det?”. “Hur 
kan vi undvika det?”. Och alla problem som hände, varför hände dom,  hur 
skulle vi kunna undvika det nästa gång? Så man utvecklas i det.  
(N): Så en kontinuerlig feedback? 
(Alumn): Ja precis. 

 
Det ska också tilläggas att det läggs fram tips om att det skulle vara väldigt nyttigt att 
presentera liknande projekt, eller annat, utanför den närmsta sfären i klassen och kursen. 
Till exempel för andra program, representanter från yrkesliv, gymnasieskolor eller dylikt. 
Detta för att simulera vikten av att kunna leverera idéer och resultat bra och få verklig 
återkoppling. Detta liknar i stor grad det kandidatarbete som lyfts fram tidigare från 
fokusgruppen. Skillnaden som indikerats från enkäten mellan årskurs 5 och alumner när det 
gäller färdighetsträning i ”Kommunikation” och ”Teamwork” skulle kunna förklaras med 
kandidatarbetet. Det är dock svårt att säga med säkerhet.  
 

4.2.3 Vad har främst tagits med från programmet? 
Det ska här understrykas att de flesta generellt sett är nöjda med programmet. Det 
huvudsakliga syftet med studien fokuserar dock på vilka kompetenser som är viktigast 
yrkeslivet och hur denna färdighetsträning kan förbättras för studenter.  
 
De kompetenser som lyfts fram från programmet är: 
 

• Teoretiska baskunskaper (Matematik, vetenskap och teknik) 
• Systemtänkande 
• Inhämtning av ny kunskap (med reservation, se rubrik 4.2.1.5) 
• Problemlösning (ej komplex) 
 

Samtliga av dessa kompetenser har behandlats tidigare i rapporten under avsnitt 4.2.1.  
 
Utöver detta lyfts helhet, bredd och allmänbildning fram. Dessa kopplar starkt ihop med 
systemstänket och de teoretiska baskunskaperna. På grund av det breda upplägget på 
programmet med kurser inom många olika ämnesområden skapas en allmänbildning och 
bredd som skapar en helhet inom system och energisystem. Det skapar en trygghet i att 



 47 

kunna diskutera många olika ämnen med experter inom olika områden. Det skapar också en 
grund av igenkännande som underlättar inhämtade av ny kunskap, då det ges lite kunskap 
om mycket. Denna styrka påpekas också genomgående av kursansvariga och årskurs 5 i 
enkäten.  

 
4.2.4. Undervisning och examination  
Undervisningsupplägg med föreläsning, lektioner, eventuella laborationer och tenta upplevs 
som vanligast förekommande, och också lämpligt i många baskurser där andra upplägg blir 
svåra på grund av många kursdeltagare och karaktär på ämnet.  Det önskas dock en större 
mix av undervisning. En sammanfattning från det som tagits upp i rapporten: 
 

• Reflekterande diskussioner i form av t.ex. seminarier. 
• Muntlig examination och muntlig framställning 
• Projekt (även tvärvetenskapligt och över programgränser) 
• Praktiska tillämpningar av kunskaper 

 
Mycket kopplar tillbaka till att få tid att med öppenhet bolla problem med lärare och andra 
studenter och att hela tiden få med element av kritiskt tänkande och kontinuerlig 
återkoppling, istället för envägskommunikation.  
 
En variation av undervisningsformer uppmuntras också från fokusgruppen av studenter: 
 

”Om man för in andra typer av former i alla de kurser där det lämpar sig 
kommer man nog ha mer ork till att köra det klassiska upplägget där man måste. 
Till exempel i mekanik eller vad det kan vara” 

 
 
Generellt önskas mer praktiska inslag i utbildningen för att få möjlighet tillämpa kunskaper. 
Ett exempel på en praktisk del av utbildningen som många gånger upplevs som bortslarvad 
är laborationer. Detta kommer från både alumner och fokusgruppen och följande citat är 
från fokusgruppen: 
 

”Labbarna slarvas bort lite. Det är ju egentligen klockrena ställen där man på 
egen hand får applicera teorin på verkligheten. Verkligen se vad som händer för 
att jag själv gör något. Men oftast är labbarna så omfattande och många gånger 
för svåra så man hinner inte stanna till och reflektera, man måste ha läst på så 
mycket innan vilket man inte har tid med för att det är 1000 andra saker som ska 
göras, så man tar liksom inte riktigt till sig labbarna och det är ett stressmoment. 
För att jag vet att jag måste skriva en stor rapport som kommer ta jättemånga 
timmar från det jag kanske skulle ha pluggat istället. Eller levt. Det blir ett 
stressmoment istället för att ta tillvara på det.” 
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Det faktum att laborationerna är svåra ses nödvändigtvis inte som något negativt så länge 
det ges tid till att ordentligt förbereda sig och att de är väl genomtänkta. Fokusgruppen 
poängterar att många studenter förloras om laborationen upplevs som ett stressmoment och 
alldeles för svår. Något som lyfts fram är de tillfällen där det varit schemalagda 
obligatoriska uppgifter inför en laboration, där laborationen sedan knutit samman ett större 
moment i kursen.  
 
Det är genomgående att det i stor grad har berott på läraren i hur kurser har upplevts. När 
lärare har varit engagerade, kunniga och framförallt ödmjuka har kursen tillgodogjorts på 
ett märkbart bättre sätt. Detta har också oftast medfört ett genomtänkt upplägg med en 
välbalanserad blandning av moment. Många eftersöker den ödmjukheten och balansen i 
kurser.  
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5. Diskussion 
Det ska först och främst understrykas vari den främsta styrkan med denna studie ligger. 
Tack vare att studien genomförts av en student från samma program som de medverkande 
studenterna och framförallt samma program som alumnerna tagit sig igenom, skapas en 
situation av jämlikhet som har frambringat en öppenhet och ärlighet samt en vilja att hjälpa 
till. Det ska däremot påpekas att det också kan vara en svaghet då forskare och 
forskningsobjekt kommer från samma miljö. Det har dock funnits en aktiv medvetenhet 
kring detta problem för att undvika en för snäv syn och för att bibehålla objektivitet. 
Jämlikheten i kombination med sekretess och anonymitet har skapat en unik ingång. 
Kommentarer som ”nu kan jag ju säga det här för att det är anonymt”, ”det ska bli 
intressant att se vad du kommer fram till” har varit vanligt förekommande under 
intervjuerna. Ett par alumner har också uttryckt det som: ”Det är nästan som att man har 
väntat på en kanal att få förmedla det här”.   
 
Huvudresultat 
Utöver teoretiska grundkunskaper visar studien tydligt att de kompetenser som krävs för att 
ingenjörer från programmet ska vara framgångsrika i yrkeslivet handlar om: 
kommunikation, teamwork, sociala färdigheter, komplex problemlösning, livslångt 
lärarande och systemtänkande. Intervjuerna som har gjorts understöder enkätsvaren när det 
gäller vikt av kompetenser i yrkeslivet och luckor i komptensträning. De medelvärden som 
tagits fram från enkätsvaren kan därför tack vare angreppssättet till studien användas som 
riktlinjer. Ännu större tyngd finns i frekvensanalysen och analysen av kompetensområden 
som anses underförberedda. Luckor i kompetensträning har tydligast identifierats kring 
kompetenserna: Kommunikation, teamwork, etik samt ledarskap. Indikationer finns också 
kring livslångt lärande, problemlösning och ingenjörsverktyg. Djupare kunskap kring detta 
och varför kompetenserna är viktiga samt hur dessa används i yrkeslivet har formats genom 
intervjuerna. Från intervjuerna har även en rik bild formats om hur dessa kompetenser 
speglas i utbildningen och hur alumnerna och studenter har upplevt träningen. 
 
Andra studier 
Samtliga studier som studerats i detta projekt har kommit fram till liknande slutsatser 
angående vilka kompetenser som anses viktigast hos ingenjörer, vilket skänker ytterligare 
tyngd till resultaten i denna studie. Samma studier rekommenderar också att blanda in 
alumner i utveckling av program och läroplaner i större grad.  
 
Bland andra Male et al. (2010) och Passow, (2007) understryker att problem- och 
projektbaserat lärande, praktiskt erfarenhet, interaktion med yrkeslivet, teamwork, 
projektledning, och formativ examination kommer att behöva komplettera traditionella 
metoder för att utveckla de identifierade kompetenserna. Ingenjörsutbildare måste 
demonstrera med exempel för att detta ska vara möjligt, och interaktion med yrkeslivet 
måste vara strategisk. Utbildare bör designa program med en förståelse för den dynamik 
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som finns i yrkeslivet och ge studenter en förståelse för vikten av kompetenser som inte är 
uppenbart tekniska. Försiktighet måste tas för att inte underminera vikten genom att 
omedvetet eller av misstag indikera att dessa kompetenser inte är viktiga genom handlande 
eller kommunikation.  
 
Det finns exempel på mindre undersökningar som gjorts på några få program där resultaten 
har lett till betydande förändraringar i programmen. Två exempel är Riley, Furth & Zellner 
(2000)  och Saunders-Smith (2009), där det införs större element av det som efterfrågas i 
denna studie, efter att ha kommit fram till snarliknande resultat. Ett program i industriell 
ekonomi gjordes om för att integrera fyra komponenter: Färdighetsinventering, 
multidisciplinära designprojekt och team, intensiva skriftliga och muntlig krav, 
designprojekt från icke-traditionella industrier som till exempel och sjukvård och finans. Ett 
program i elektroteknik gjorde liknande insatser och lade även till en kurs i ”Human 
Communication”.  Mottagandet av förändringarna anges i dessa studier som mycket 
positivt från företagssponsorer, studenter och fakultet.  
 
Utveckling 
Studien indikerar tydligt att ett steg i rätt riktning i kompetensträningen är kandidatarbetet, 
som fångar upp många av de delar som eftersöks. Detta är en del av Bologna-processen 
som fortfarande är i sin linda, och effekterna av detta kommer inte att fullt kunna utvärderas 
förrän om flera år. Här och nu identifieras dock ett ännu större behov av träning inom flera 
av de kompetenser som anses viktigast i yrkeslivet.  
 
Felder, Brent & Prince (2011) visar att fakultets- och programutveckling alltid har varit en 
bra idé, men vikten av detta har blivit ännu mer tydligt och akut de senaste två årtiondena 
på grund av flera drivande faktorer. Några av dessa är: 
 

• Ackreditering i form av ABET och Bologna-processen har blivit implementerat i 
många länder. Att förse studenter med förmågor som till exempel effektiv 
kommunikation och teamwork kräver undervisnings- och examinationsmetoder 
som av tradition inte finns i ingenjörsutbildningar och är obekant för många 
utbildare.  

• Studenter som börjar på universitet har karaktärsdrag som skiljer sig från deras 
utbildare. Det har alltid varit ett misstag för fakultetsmedlemmar att anta att 
metoder som fungerade för dem automatiskt fungerar lika bra för deras studenter.  

• Utvecklade länder har fått en ändring i hur arbetsmiljön ser ut för ingenjörer. 
Traditionella ingenjörsuppgifter är inte längre det enda området för ingenjörer.  

• Tack vare ökad kognitiv forskning och utbildningsforskning finns det större 
kunskap om hur människor lär sig och vad som hindrar inlärning. Summeringar av 
sådan forskning och dess påverkan på undervisning är kritiskt för 
fakultetsutveckling.  
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Enkäten indikerar att kursansvariga och studenter/alumner har olika syn på vissa områden. 
Ytterligare undersökningar krävs dock för att fullt utvärdera detta då inga intervjuer har 
gjorts med kursansvariga.  
 
Olika diskurser och införskaffade av kunskaper utanför programmet 
Ellie et. al. (2009) påpekar att ingenjörsstudier har dominerats av diskursen från 
ingenjörsvetenskap i en relativ försummelse av andra diskurser som har en betydande roll i 
ingenjörers yrkesliv, inklusive etik, management, handel och ekonomi, politik, sociologi, 
miljövetenskap och så vidare. Många program inom högre utbildning representerar en 
ganska snäv uppsättning diskurser, främst inom forskning och akademin. 
 
Något som är klart från denna studie är att alumner många gånger i efterhand upplevt att 
utbildningen var formad för att stanna kvar i akademin. Noterbart är att av de 221 studenter 
som formellt tagit examen från programmet har 21 stycken gått vidare i akademin som 
doktorander (Nordlander, 2013). Detta motsvarar 9,5 % av alumnerna som tagit examen. 
Från intervjuerna framgår det att detta ska vara en möjlighet likväl som att möjligheten att 
formas åt andra håll också bör finnas. Det ena behöver inte utesluta det andra. Genom att 
införa, eller ändra, moment i kurser där till exempel komplex problemlösning och 
kommunikation tränas kan båda vägar tillgodoses och element av andra diskurser kan 
integreras. 
 
Något som inte tagits upp i rapporten är hur kompetenser inhämtats från annat håll än 
utbildningen i sig, eftersom studien syftar att titta på utbildningen. Det är dock vanligt 
förekommande att alumnerna kommenterar att många av de kompetenser som anses som 
viktigast, till exempel kommunikation, teamwork eller specifika kunskaper, har 
införskattats utanför utbildningen. Detta kan vara i form av engagemang vid sidan av 
studierna eller extrakurser som på egna axlar sökts fram.  
 
Efterkloksamhet och alumnen som auktoritet och resurs 
Kommentarer som ”Det insåg jag inte då” och ”Man förstod inte vikten av” är vanligt 
förekommande i alumnintervjuerna. Efter fokusgruppsintervjun identifierades ett 
grundproblem kring detta; att det är svårt att få studenter att förstå vikten av vissa 
kompetenser. Problem som är löst definierade skapar frustration för att syftet med det inte 
framgår eller når fram. När träning i Excel läggs fram i kurser anses det onödigt och tråkigt 
för att vikten av det inte framgår eller når fram. Vikten av kommunikation och samarbete 
undermineras på grund av enkelheten att slinka igenom, brist på återkoppling och känslan 
av det tar viktig tid från tentaplugg. Detta är exempel som framkommit där detta fenomen 
uppenbarats. Vikten verkar inte förmedlas av kurser i allmänhet och om det väl gör det tas 
det inte på allvar. När fokusgruppen tillfrågades om hur detta skulle kunna förbättras kom 
svaret: ”Det är svårt, och man kanske måste lära sig den hårda vägen. Att man till slut när 
det nästan är för sent inser att det är bra att kunna”. När frågan efteråt istället ställdes 
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ledande, ”Skulle du ta till dig om någon tidigare student sa till dig att: Lär dig Excel, tro 
mig, det kommer du ha nytta av”, blev svaret enkelt; Ja.  
 
En student från fokusgruppen uttrycker ett exempel på följande sätt: 
 

”Jag tror att man förlorar ganska många studenter på att inte säga i början 
att ”vi har en uttalad plan med att ni själva för lösa uppgifterna”. Att det är 
många som fokuserar på att det är så dåligt gjort, vilket det kanske är, eller 
att man fokuserar på att det upplevs som slarv eller bristande organisation. 
Då tappar man på något vis ambitionsnivån. Men hade det varit uttalat från 
början så tror jag att många skulle se på det på ett annat vis och kanske 
uppskatta det mer”.  

 
Det är tydligt genom intervjuerna att resursen i form av medstudenter är otroligt viktig och i 
många av de områden som inte höll måttet tränades kompetenserna som en indirekt 
konsekvens genom att använda sig av medstudenter. Även i moment som till exempel 
inlämningsuppgifter där det formellt inte var tillåtet, av anledningen att nöden krävde det på 
grund av stressmoment och tidspress. Av intervjuerna framkommer det att alumnerna 
identifierar sig själva som den resurs likt den som litteraturstudierna framhäver. Att därför 
hitta vägar att blanda in alumner, och yrkeslivet, för att hjälpa blivande studenter är både 
logiskt och önskvärt från alla parter. Att även använda äldre studenter i moment skulle 
kunna vara ett alternativ. Problemet är att hitta vägar för detta. Viljan finns dock hos både 
företag, alumner och studenter.  
 
Åstadkomma förändring 
För att åstadkomma förbättringar och förändringar i läro- och kursplaner är moment viktigt, 
och det är viktigt att samtliga inblandande parter underbygger förändringar (Saunders-

Smits & de Graaff, 2012). I detta fall är det viktigt att förankra eventuella förändringar i 
alla led. För att förändringar inte ska undermineras krävs ett engagemang från lärare, 
studenter, alumner och i förlängningen även institutioner och fakultet.  
 
Exakt hur implementering skulle kunna ske för att träna de olika kompetenserna bättre är i 
stort sett ett helt nytt projekt. Ett par ingångar till reflektion kring detta kan dock ges av: 
 

• Felder, R.M & Brent, R. (2003), “Designing and Teaching Courses to Satisfy the 
ABET Engineering Criteria, Journal of Engineering Education. 92(1), 7-25.  

• ”Experter i Team” från NTNU i Norge. (http://www.ntnu.no/eit) 
 
Generaliserbarhet 
Generaliserbarheten i studien är begränsad av att den undersöker ett specifikt program. Det 
är dock författarens uppfattning att många av de allmänna huvudelementen som studien 
belyser bör gå att applicera på andra program. Alumner från energisystemprogrammet 
befinner sig i samma yrkesmiljö med samma roller som många andra alumner från andra 
program tack vare att programmet är brett.  
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6. Slutsats och rekommendationer 
Av studien framkommer det att det förekommer bristfällig träning inom flera 
kompetensområden som också anses viktigast i yrkeslivet. Alumner ser sig också som en 
resurs som borde utnyttjas mer. Följande rekommendationer föreslås: 
 

6.1 Till programmet  
 

• Att ta fram tydliga riktlinjer och ett system för hur kommunikationsträningen 
kontinuerligt ska utvecklas genom hela programmet, med särskilt fokus på 
kvalitetssäkring, återkoppling och tid. 

• Utreda ytterligare kring kompetensområdet ”professionellt etiskt ansvar” och hur 
det kan integreras i större utsträckning i kurser och i hela programmet.  

• Införa fler moment av gruppdynamisk karaktär för att främja självreflektion och 
hur effektivt arbete i grupp och projekt kan ske. Se över möjligheter till 
tvärvetenskapliga och programöverskridande projekt.  

• Se över återkopplingen generellt i programmet och införa moment i kurser som 
främjar kontinuerlig återkoppling mellan studenter och kursteam.  

• Införa ett återkopplingssystem från alumner direkt i utbildningen och att även 
direkt blanda in alumner i utveckling av kurser och läroplaner. Om studenter kan 
se direkt återkoppling från alumner ökar chansen att studenter tar till sig delar som 
annars förbises.  

• Tillsätta en grupp bestående av studenter, lärare och alumner som specifikt utreder 
möjligheter till långsiktiga samarbeten med yrkesliv och företag för att 
kontinuerligt integrera praktiska inslag och komplex problemlösning för att främja 
verklighetsförankringen. 

 
6.2 Vidare forskning 
 

• Studien kan användas som utgångspunkt för att skapa en generell bild av 
kompetensträningen för samtliga civilingenjörsprogram på Uppsala Universitet 
och vad som kan förbättras.  

• Enskilda civilingenjörsprogram uppmanas även att göra liknande utvärderingar. 
Studien skulle även här kunna användas som utgångspunkt för att på kort tid 
kunna åstadkomma liknande resultat genom att till exempel genomföra en 
liknande enkät och en kortare validering i form av en fokusgruppsintervju 
bestående av studenter och alumner.  

• Studien har indikerat att flera av de kompetenser som anses som viktigast har 
införskaffats utanför studierna. Det vore intressant att utreda förhållandet mellan 
detta.  
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Appendix 
 
A. Tabeller  
 
 
 

Alumner 
Examensår Antal Andel 

2005 5 6,1% 
2006 8 9,8% 
2007 8 9,8% 
2008 6 7,3% 
2009 15 18,3% 
2010 11 13,4% 
2011 13 15,9% 
2012 16 19,5% 

 Tabell A1. Fördelning av examensår - alumner 

 
 
 

Årskurs 5 
Kompetensen är viktig i mitt yrkesliv 

Kompetens 1 2 3 4 5 
a) Matematik, vetenskap och teknik  0,0% 0,0% 36,1% 47,2% 16,7% 
b) Experiment och data  0,0% 36,1% 38,9% 16,7% 8,3% 
c) Design  5,6% 25,0% 27,8% 36,1% 5,6% 
d) Teamwork  0,0% 2,8% 27,8% 27,8% 41,7% 
e) Problemlösning  0,0% 5,6% 22,2% 47,2% 25,0% 
f) Etik  13,9% 25,0% 41,7% 13,9% 5,6% 
g) Kommunikation  0,0% 2,8% 30,6% 52,8% 13,9% 
h) Påverkan (engelska: Impact)  0,0% 5,6% 25,0% 47,2% 22,2% 
i) Livslångt lärande  2,8% 5,6% 22,2% 41,7% 27,8% 
j)  Nutida problem  0,0% 8,3% 33,3% 33,3% 25,0% 
k)  Ingenjörsverktyg  11,1% 25,0% 44,4% 19,4% 0,0% 
l)  Systemtänkande  0,0% 2,8% 33,3% 41,7% 22,2% 
m) Ledarskapsegenskaper  19,4% 52,8% 19,4% 8,3% 0,0% 

Tabell A2. Frekvenstabell årskurs 5 – vikt i yrkeslivet 
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Årskurs 5 
Energisystemprogrammet har förberett mig bra inom kompetensen 

Kompetens 1 2 3 4 5 
a) Matematik, vetenskap och teknik  0,0% 0,0% 8,3% 55,6% 36,1% 
b) Experiment och data  0,0% 5,6% 16,7% 44,4% 33,3% 
c) Design  2,8% 2,8% 11,1% 30,6% 52,8% 
d) Teamwork  0,0% 0,0% 2,8% 16,7% 80,6% 
e) Problemlösning  0,0% 0,0% 2,8% 19,4% 77,8% 
f) Etik  0,0% 5,6% 19,4% 36,1% 38,9% 
g) Kommunikation  0,0% 0,0% 0,0% 27,8% 72,2% 
h) Påverkan (engelska: Impact)  0,0% 0,0% 13,9% 41,7% 44,4% 
i) Livslångt lärande  0,0% 0,0% 2,8% 27,8% 69,4% 
j)  Nutida problem  2,8% 5,6% 13,9% 50,0% 27,8% 
k)  Ingenjörsverktyg  0,0% 0,0% 13,9% 33,3% 52,8% 
l)  Systemtänkande  0,0% 2,8% 13,9% 33,3% 50,0% 
m) Ledarskapsegenskaper  0,0% 5,6% 27,8% 36,1% 30,6% 

Tabell A3. Frekvenstabell årskurs 5 – förberedelse i programmet 

 
Årskurs 1 

Kompetensen kommer vara viktig i mitt yrkesliv 
Kompetens 1 2 3 4 5 
a) Matematik, vetenskap och teknik  0,0% 0,0% 7,1% 35,7% 57,1% 
b) Experiment och data  0,0% 0,0% 7,1% 53,6% 39,3% 
c) Design  0,0% 0,0% 14,3% 46,4% 39,3% 
d) Teamwork  0,0% 0,0% 3,6% 32,1% 64,3% 
e) Problemlösning  0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 85,7% 
f) Etik  0,0% 10,7% 10,7% 46,4% 32,1% 
g) Kommunikation  0,0% 0,0% 10,7% 28,6% 60,7% 
h) Påverkan (engelska: Impact)  0,0% 0,0% 3,6% 39,3% 57,1% 
i) Livslångt lärande  0,0% 0,0% 3,6% 53,6% 42,9% 
j)  Nutida problem  0,0% 7,1% 21,4% 42,9% 28,6% 
k)  Ingenjörsverktyg  0,0% 0,0% 10,7% 53,6% 35,7% 
l)  Systemtänkande  0,0% 0,0% 14,3% 28,6% 57,1% 
m) Ledarskapsegenskaper  0,0% 0,0% 37,0% 37,0% 25,9% 

Tabell A4. Frekvenstabell årskurs 1 – vikt i yrkeslivet 
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Kursansvariga 
Kompetensen är viktig för utexaminerade energisystemstudenter i 

yrkeslivet 
Kompetens 1 2 3 4 5 
a) Matematik, vetenskap och teknik  0,0% 0,0% 0,0% 47,4% 52,6% 
b) Experiment och data  0,0% 0,0% 21,1% 31,6% 47,4% 
c) Design  0,0% 5,3% 26,3% 26,3% 42,1% 
d) Teamwork  0,0% 0,0% 10,5% 73,7% 15,8% 
e) Problemlösning  0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 94,4% 
f) Etik  0,0% 0,0% 31,6% 47,4% 21,1% 
g) Kommunikation  0,0% 0,0% 0,0% 47,4% 52,6% 
h) Påverkan (engelska: Impact)  0,0% 0,0% 15,8% 47,4% 36,8% 
i) Livslångt lärande  0,0% 0,0% 15,8% 36,8% 47,4% 
j)  Nutida problem  0,0% 0,0% 42,1% 52,6% 5,3% 
k)  Ingenjörsverktyg  0,0% 10,5% 5,3% 52,6% 31,6% 
l)  Systemtänkande  0,0% 0,0% 10,5% 31,6% 57,9% 
m) Ledarskapsegenskaper  0,0% 10,5% 52,6% 36,8% 0,0% 

Tabell A5. Frekvenstabell kursansvariga – vikt i yrkeslivet 
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B. Diagram 
 

 
Figur B1. Jämförelse av medelvärden – vikt i yrkeslivet.  
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C. Frekvensdiagram - alumner 

 
Figur C1. Frekvensdiagram - alumner 

 
Figur C2. Frekvensdiagram - alumner 
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Figur C3. Frekvensdiagram - alumner 

 
 

 
Figur C4. Frekvensdiagram - alumner 
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Figur C5. Frekvensdiagram - alumner 

 

  
Figur C6. Frekvensdiagram - alumner 
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 e) Problemlösning 
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Figur C7. Frekvensdiagram - alumner 

 
 

 
Figur C8. Frekvensdiagram - alumner 
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Figur C9. Frekvensdiagram - alumner 

 
 

 
Figur C10. Frekvensdiagram - alumner 
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 i) Livslångt lärande 
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Figur C11. Frekvensdiagram - alumner 

 

 
Figur C12. Frekvensdiagram - alumner 
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 k) Ingenjörsverktyg 
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Figur C13. Frekvensdiagram - alumner 
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D. För programmet 
 

D.1 Etik 
Enkätsvaren har indikerat bristfällig träning inom etisk ansvar. Detta har inte tagits upp av 
alumnerna under intervjuerna, men en student i fokusgruppen utryckte det på följande sätt: 

 
”Jag tycker vi pratar om det skrämmande lite. Det är många som kommer ut 
som kommer hamna på positioner där man fattar beslut som påverkar många 
andra. Både konsekvenser i olika områden och hur man rent…behandlar 
människor som man jobbar med. Konkret, nära mot andra människor. Vi 
pratar inte om det ens hälften av vad vi borde.” 

 
En annan student påpekar att det varit någon enstaka föreläsning kring detta, men att det 
inte har varit genomgående i utbildningen. 

 
D.2 Djup kontra bredd - Identitetskonflikt 
De flesta känner att bredden och helheten är en styrka som har tagits med från programmet. 
Samtidigt är det många som upplever ett saknat djup i utbildningen. Det är väldigt 
individuellt från fall till fall exakt vilka kunskaper som önskas, men en del upplever en 
känsla av att de inte kan något när de kommer ut i yrkeslivet.  
 

”(Alumn): Det är i sådana fall djupet jag saknar mest. Och inte så mkt så 
att det spelar så stor roll Vad det är, utan mest för min egen självsäkerhets 
skull för att liksom ha något att stå på när man ska söka jobb osv, så saknar 
jag det. 
(N): Är det specifikt djup då rent teknisk du tänker på? 
(Alumn): Ja i mitt fall. Jag är ju inte så säker på att det behöver vara just 
det. Det kan ju lika gärna vara just systembiten, eller något annat. Som jag 
har förstått så är det en del av mina kursare som jobbar som 
energirådgivare. Minst en vet jag, men jag tror att det är flera. Och då är 
det just bredden man behöver. Och har man sett det som sin starka sida och 
känner att man ska stå på det som sin grund, då har man ju djupet ändå. 
Jag kände inte riktigt att jag hade det.  Men det var väl för att för mig var 
den tekniska biten så viktigt, så jag kände inte att jag hade det 
självförtroendet riktigt.” 
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Åt andra hållet kan det låta:  
 

”Jag tycker nästan det är viktigare det här med den ganska breda 
kunskapsbasen och systemsynen än specifika tekniska kunskaper. Det breda 
är det som gör att programmet är bra.” 

 
Vilken identitet som studenter från programmet identifierar sig med ter sig väldigt kluvet. 
Det gäller mellan olika individer likväl som hos enskilda individer. En kursansvarig 
uttrycker det på följande sätt angående detta i ett enkätsvar: 
 

”Det är väldigt blandat hur bred eller smal ingenjörens kompetens blir 
beroende på val av kurser. Detta kan på sikt influera synen på programmet, 
dvs att personer förväntar sig att programmet är brett eller smalt baserat på 
enskilda individers kursval.”. 

 
Den stora flexibiliteten i programmet har generellt sett varit uppskattad. Det är tydligt att 
det inte önskas separata block i programmet som finns på många andra program. Däremot 
är det många som tycker att det vore bra att införa tydligare spår och guidning i 
programmet i form av till exempel kurspaket, utifrån olika yrkesroller. Oavsett om det 
handlar om till exempel ett tekniskt område, projektledning, ledarskap eller forskning, så 
önskas möjligheten att få guidning. Det upplevs som svårt att veta vad som krävs för olika 
yrkesroller, och alumner anser sig själva som ett värdefullt verktyg i detta när de nu 
befinner sig i yrkeslivet.  
 
Många alumner upplever också utbildningen som väldigt mycket inriktad på att förberedas 
inför vidare forskning, och inte så mycket mot näringslivet.  
 

(N): Du nämnde också nu, det med verklighetsanknytningen. Hur ser du på 
den i programmet?  
(Alumn): Förutom studiebesök så…. Alltså dels i dom här case-uppgifterna 
visst. Till viss del då att man får lite känsla för det här. Men i övrigt så 
upplever inte jag att det varit så mycket verklighet i det man har studerat, 
utan det är mer forskning och den typen av inriktning på det hela. Väldigt 
tekniskt tungt skulle jag nog sammanfatta det som. Så att där kan man nog 
också få in en hel del för att förbereda studenter tror jag. 
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D.3 Kompetensträning vid SLU kontra Uppsala Universitet 
I det stora hela anser alumnerna att det är en bra kombination med dessa två universitet, 
men det skiljer hur det ses på de båda lärosätena beroende på vilken typ av ämneskunskaper 
som föredras. Detta hänger också starkt ihop med bredden kontra djupet. Det har dock 
tydligt framgått några generella skillnader i hur kompetensträningen har upplevts vid 
Uppsala Universitet och SLU: 
 
UU 

• Teoretiskt tungt, akademiskt och statiskt 
• Utåt sett mer professionellt  
• Mer strukturerat 

 
SLU 

• Mer jordnära med mer dynamik och fler aspekter än teori 
• Lägre nivå och enklare 
• Mindre strukturerat 

 
Sammanfattningsvis går det att säga att det upplevs som att potentialen kan utnyttjas bättre 
mellan de olika universiteten om de inslag som faktiskt efterfrågas förvaltas bättre och 
synkningen mellan universiteten förbättras.  
 
Kommentarer kring detta är omfattande och ges därför separat till programansvariga.  
 
D.4 Systemtänk 
Systemtänket när det specifikt gäller energisystem upplevs i de flesta fall som mycket väl 
representerat i programmet.  
 
Viss kritik riktas dock mot att det är för få element som binder ihop kurser. Det påpekas att 
många föreläsare och kursansvariga opartiskt framhäver till exempel respektive 
energiteknik, och det krititska tänkandet kring detta har kommit som en indirekt 
konskevens av att det till slut inses att alla inte kan ha rätt. Däremot lyfts det fram att detta 
kritiska tänkande har varit nyttigt, men att det hade varit bra med fler moment av 
genomtänkt kritiskt tänkande genom hela utbildningen.  
 
Något som också framhövs är att det fokuseras för lite på system som binder ihop 
energitekniker och energisystem. Det upplevs som att det främsta fokuset ligger på 
energiproduktion och att systemdelen i den bemärkelsen därför tappas.  
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D. 5 Kommentarer från enkätsvaren - årskurs 1 

 
Fråga: ”Vad förväntar du dig främst av programmet i relation till dina kompetenser i ditt 
kommande yrkesliv?” 
 
”Analytiskt tänkande” 
 
”Att få redskap för att i framtiden kunna utföra ett arbete i framtiden.” 
 
”Att jag utbildas till att få kompetenserna a-m.” 
 
”Kunskap om energisystemet i sin helhet, så man kan interragera på alla punkter inom en 
process och där kunna göra förändringar om man anser att det skulle behövas.” 
”Att jag genom det jag lärt mig då jag gått programmet ska kunna klara av i princip alla 
uppgifter dom krävs på min arbetsplats.” 
 
”Att programmet kommer att ge mig en grund inom vetenskap och förmågan att tänka ut 
över olika ämnens gränser med ett helhetsperspektiv som leder till bred kompetens och 
frihet på arbetsmarknaden.” 
 
”Att lära sig att kunna argumentera för förslag inom energisystem, känns som att allt redan 
efter introkursen blivit utsmetat och man har ingen anning om vad som egentligen är bra 
eller inte bra. Jag förväntar mig även att jag har kompetens för att kunna utföra de 
matematiska beräkningar som behövs inom det yrke där jag kommer jobba.” 
 
”Att programmet ger mig en stabil grund till min fortsatta karriär inom ingenjörsyrket. ” 
 
”Jag förväntar mig att få en bra grund i alla kompetensområden som jag sedan kan utveckla 
när jag väl är kommit ut i yrkeslivet. ” 
 
”Jag förväntar mig en bred ämnesgrund som kan vara till nytta i många situationer, om än 
kanske lite väl teoretisk på vissa områden. Jag väntar mig att lära mig mycket om specifika 
kraftslag och att det blir mycket fokus på energiproduktion. Jag tror inte jag lär mig lika 
mycket om samhällsaspekter och helhetsperspektiv som kunde önskas.” 
 
”Inte att programmet ska ge mig alla kompetenser, men göra så att jag är tillräckligt 
förberedd för att kunna skaffa mig alla kompetenser under tiden/efter.” 
 



 71 

”Att få ett systemtänk, kunna analysera problem samt lösa uppkomna problem. Det 
viktigaste med programmet är att kunna få kunskap om hur man får fram information om 
kommande problem och svårigheter, samt att känna till de systematiska metoderna för att 
lösa dessa problem. Programmet ger också en grund med kunskap inom exempelvis 
naturvetenskap och teknik, vilket är en grundläggande förutsättning för att kunna förstå sig 
på ingenjörsmässiga problem. Kunskap i sig, likt formler och annan information man 
behöver för att klara tentor, är inte lika relevant för yrkeslivet som vanan att ta till sig ny 
information. Den vanan erbjuder programmet.” 
 
”Att jag ska bli bra på att lösa problem, kunna tänka utanför lådan, förstå hur olika 
energisystem fungerar och hur de samverkar. ” 
 
"Bred kunskap om energiförsörjning, energiproduktion och energikällor. 
Förmåga att ta mig an problem som uppstår inom mitt kunskapsområde, men även inom 
områden jag kan mindre om." 
 
 
”Att jag ska lära mig identifiera problem, formulera en frågeställning kring problemet och 
ge mig de verktyg som behövs för att lösa problemet.” 
 
Övriga kommentarer: 
 
”Upplever att man skulle kunna ha fler kopplingar mellan ekonomi och energi, dock går jag 
endast första året och jag är osäker på om man kan läsa liknande kurser i detta under senare 
terminer.” 


