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ABSTRAKT 

Undersökningen har visat att vi är attraktiva inom kärnkraftsbranschen och att 

driftteknikerprogrammet i Kalmar står sig väl mot andra jämförbara utbildningar. 

Även sådana med längre utbildningstid  

Utbildningen ger en stabil teoretisk grund men avsaknaden av arbetsplatsförlagd 

praktik påverkar den initiala anställningsbarheten negativt. 

Undersökningen har visat att Driftteknikerprogrammet i Kalmar generellt har rätt 

profil för anställning och är attraktiv inom kärnkraftsbranschen. Alla intervjuade har 

varit positiva till att rekrytera från Driftteknikerprogrammet i Kalmar i framtiden. 

Driftteknikerprogrammet i Kalmar står sig väl mot andra jämförbara utbildningar 

runtom i landet när det gäller anställningsbarhet.  Kunskapsnivån är god men det 

behövs arbetsplatsförlagd praktik, vilket största andelen av de intervjuade anser. 

Eller som Arbetsplats 5 och 6 så slående utrycker det: ” det är erfarenheten som gör 

drifttekniker duktiga”. (muntlig intervju, arbetsplats 5 och 6, 2013). 
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1 INTRODUKTION 

 

Kärnkraften i Sverige står för cirka 50 % av all el-produktion, och är fördelad på tre 

platser i landet: Stockholm, Göteborg och Oskarshamn.  Detta har för oss väckt ett 

intresse som blivande drifttekniker att utreda vår anställningsbarhet hos samtliga 

kärnkraftverk i Sverige.  Maximalt kunde tio intervjusvar erhållas då det endast finns 

tio aktiva reaktorer i Sverige, vi erhöll sex svar och ett avsåg två reaktorer.  

I vår undersökning har vi valt att jämföra driftteknikerprogrammet i Kalmar mot 

andra liknande utbildningar i landet, för att få en mer rättvisande bild av vår 

anställningsbarhet och för att det för studerande vid Kalmar Sjöfartshögskola är 

intressant att veta om de är mer eller mindre attraktiva än dem jämförda. 

I vår undersökning har vi använt utbildningar i landet med likartad kursplan som 

Driftteknikerprogrammet på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Under intervjuerna har det 

framkommit att de intervjuade ej var bekanta med alla utbildningar och kunde därav 

ej alltid ge tillräckligt relevanta svar, dem utbildningar där tillräckligt urval ej kunde 

erhållas har ej redovisats.  

De utbildningar vi jämfört oss mot och fått tillräckligt urval vid intervjuerna, är:   

Driftteknikerprogrammet Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling Oskarshamn. 

Driftteknikerutbildningen på Sjöfartshögskolan i Kalmar. 

Driftingenjörsutbildningen på Sjöfartshögskolan i Kalmar. 

Sjöingenjörsprogrammet Sjöfartshögskolan i Kalmar. 

Sjöingenjörsprogrammet Chalmers tekniska högskola i Göteborg. 

Borås högskola högskoletekniker i energi- och processteknik. 

 

De utbildningar som tagits bort efterhand är följande: 

Högskoletekniker i energi- och processteknik. 

Driftteknikerprogrammet Örebro Universitet. 

Drifttekniker, energiteknik Östsvenska Yrkeshögskolan Norrköping. 
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2 BAKGRUND 

Det blir tydligt att en av de stora skillnaderna med jämförda utbildningar är att 

Driftteknikerprogrammet i Kalmar saknar praktik. Något som samtliga utbildningar 

förutom Högskoletekniker i energi- och processteknik på Borås högskola inkluderar i 

sin kursplan. 

Driftteknikerprogrammet Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling Oskarshamn är 

den enda jämförda utbildningen med samma utbildningstid som 

Driftteknikerprogrammet i Kalmar vilken även inkluderar praktik, men denna 

utbildning leder inte till en universitetsexamen utan endast en YH-examen. 

Sjöingenjörsutbildningarna har praktik, men denna praktik är inte direkt knuten till 

kärnkraftsbranschen utan pekar mer på en generell praktiskkompetensnivå. 

Utbildningstiden är även längre. 

Driftingenjörskursen avser ingen praktik men kräver tidigare examen inom 

Driftteknik eller motsvarande. 

 

2.1 Driftteknikerprogrammet Nova Utbildning, FoU & 

Affärsutveckling Oskarshamn 

 

En YH-utbildning inom driftteknik om 80 veckor fördelat på 4 terminer varav två 

gånger 12 veckors utbildning är förlagd som arbetsplatspraktik. Och avser totalt 400 

YH-poäng. 

Enligt nedanståendes tabells fördelning: 

Block Kurs Poäng 

Valbarkurs Matematik I 15 

Valbarkurs Mattematik II 15 

Valbarkurs Teknisk engelska 15 

Valbarkurs Elkunskap - fördjupning 15 

Underhållsteknik Mekaniskt Underhåll 30 

Underhållsteknik Eltekniskt Underhåll 35 

Underhållsteknik Underhållsmetodik 15 

Energi & driftteknik Energi & processteknik I 30 

Energi & driftteknik Energi & processteknik II 

 Energi & driftteknik Vatten & processkemi 60 

Energi & driftteknik Driftteknik 25 

 

Organisation, ledarskap & arbetsmiljö 15 

 

miljöarbete inom kraft & 10 
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processindustrin 

 

Examensarbete 10 

 

Lärande i arbete 120 

Förkunskapskrav: 

Slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande. Godkänt betyg (G/3) i Matematik B 

eller motsvarande (Ma 2A, 2B eller 2C enligt Gy11).  

(novaoskarshamn.se, 2013).  

2.2 Sjöingenjörsprogrammet sjöfartshögskolan i Kalmar 

 

En universitetsutbildning om 180 HP, enligt följande fördelning: 

År Kurs Poäng 

1 Fartygs system och komponenter 5 

1 Hydraulik 4 

1 Maritim teknisk engelska 3 

1 Mekanik 3 

1 Pneumatik 4 

1 Ritteknik och materialteknik 3 

1 Skeppsteknik 3 

1 Elteknik 4 

1 Tillämpad matematik 6 

1 Metod och projekt 6 

1 
Fartygs och 
verkstadsförlagd utbildning 

           1-
30 

1 
Grundläggande Miljö och 
Säkerhetskurs 7,5 

2 Fartygsdrift 5 

2 Förbränningsmotorer 5 

2 Hållfasthetslära och maskinelement 5 

2 Maritim förbränningsteknik 4 

2 Pump och fläktteknik 6 

2 Tankfartyg 4 

2 Termodynamik 5 

2 Ånga och värmeöverföring 4 
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2 Elkraft, fartyg 6 

2 Elsystem och felsökning 6 

2 Mät och reglerteknik 7 

2 Programmerbara styrsystem 3 

2 Sjö och försäkringsrätt 5 

3 Kylteknik och ventilation 4 

3 Maritim miljöteknik och arbetsrätt 5 

3 Maritimt ledarskap 5 

3 Överlevnad 1 

3 
Fartygs och verkstadsförlagd 
utbildning         31-75 

3 Tillämpad elteknik 15 

4 Fartygs miljöpåverkan 8 

4 Felsökning och driftoptimering 4 

4 Maritim teknisk engelska 4 

4 Stabilitet 2 

4 Underhållsteknik 6 

4 Analog och kraftelektronik 3 

4 Programmerbara styrsystem 3 

4 Reglerteori 3 

4 Tillämpad matematik 3 

4 Brandskydd 2 

4 Brandskydd 2 

4 Sjöfartsekonomi och administration 5 

4 Självständigt arbete 5 

 

Utbildningen har följande förkunskapskrav enligt Linneuniversitetet: 

”Grundläggande behörighet samt Matematik B eller Matematik 2a/2b/2c. Särskilt 

behörighetsvillkor för student som blir antagen: 

Giltigt läkarintyg för sjöfolk i befattning maskin, obegränsad fart.” (lnu.se, 2013) 

 

Linneuniversitet beskriver utbildningens yrkesmöjligheter som: ” Efter utbildningen 

kan du arbeta som fartygsingenjör och senare som teknisk chef. Dessutom ger 

sjöingenjörsutbildningarna, med eller utan kompletteringar, dig möjlighet att söka 
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till andra tekniska operativa verksamhetsområden som exempelvis kraft- och 

processindustrin.” (lnu.se, 2013) 

 

2.3 Driftteknikerutbildningen på Sjöfartshögskolan i Kalmar. 

En utbildning om 120 HP, med fokus på energiteknik på totalt två år, enligt följande 

fördelning:   

 

År Kurs Poäng 

 

Elteknik och reglerteknik. 26 

1 1ET01D Energiteknik I. 32 

1 1SJ21E Självständigt arbete 2 

2 1EL21D Elteknik och reglerteknik ET 4 

2 1ET21D Energiteknik II 28 

2 2ET01D Energiteknik III 22 

2 1SJ21E Självständigt arbete 6 

Utbildningen har följande förkunskapskrav enligt Linneuniversitetet: Grundläggande 

behörighet samt Matematik B eller Matematik 2a/2b/2c.  (lnu.se, 2013) 

2.4 Driftingenjörsutbildningen på Sjöfartshögskolan i Kalmar 

En påbyggnadskurs, där sökande måste ha examen i driftteknik, högskoleexamen i 

energiteknik eller motsvarande. Kursen löper under 1år.  

Enligt följande fördelning: 

År Kurs Poäng 

1 AM, Arbetsmiljö 2 

1 AR, Arbetsrätt 2 

1 EL D, Elkraft 3 

1 EL F, Elektronik 4 

1 EL HS Högspänningssystem 6 

1 EL I Reglerteori och analys 3 

1 EL J Styrdatorer 3 

1 EL ME Tillämpad Matematik 3 

1 EL TA Tillämpad automatik 4,5 

1 FE Företagsekonomi 7,5 

1 LS Ledarskap 5 

1 MK SD Felsökning och driftoptimering 8 
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1 MK T1.2 Teknisk engelska 3 

1 PLD Projektledning 6 

 

Utbildningen har följande förkunskapskrav enligt Linneuniversitetet: 

Högskoleexamen i Energiteknik, Driftteknikerexamen eller motsvarande 

högskoleutbildning.  (lnu.se, 2013) 

Kursen fokuserar primärt på Högspänning, process och reglerteknik men innehåller 

även en relativt stor andel företagsekonomi då mestadels gruppdynamik och 

organisationsteori.  (lnu.se, 2013) 

2.5 Sjöingenjörsprogrammet Chalmers tekniska högskola i 

Göteborg. 

Sett ur ett perspektiv för anställning på kärnkraftverk är utbildningen i princip 

likvärdig med Sjöingenjörsprogrammet Sjöfartshögskolan i Kalmar. Utbildningen 

avser 180 HP (chalmers.se, 2013). Enligt följande fördelning: 

År Kurs Poäng 

1 MVE335 Matematik 1 7,5 

1 SJO555 Grundläggande fartygsmaskinteknik 7,5 

1 SJO112 Grundläggande säkerhet 3 

1 SJO560 Fartygsmaskinsystem 4,5 

1 SSY032 Grundläggande elteknik 7,5 

1 MVE340 Matematik 2 7,5 

1 SSY036 Styrteknik 7,5 

1 
SJO726 Fartygsförlagd utbildning block 1, del 
A 7,5 

1 
SJO726 Fartygsförlagd utbildning block 1, Del 
B 7,5 

2 LNB726 Avancerad elteknik 7,5 

2 SJO700 Strömningslära och termodynamik 7,5 

2 LSP192 Marinteknisk engelska 7,5 

2 SJO061 Ång- och kylanläggningar 7,5 

2 LET682 Kvalificerad elpraktik 15 

2  LNB660 Verkstads/motorteknik 15 

2 
SJO727 Fartygsförlagd utbildning, block 2, 
del A 7,5 

2 SJO727 Fartygsförlagd utbildning, block 2, 7,5 
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del B 

2 LET682 Kvalificerad elpraktik, Projekt 15 

2 LNB660 Verkstads/motorteknik,  15 

3 LNB484 Underhållsteknik 7,5 

3 SJO570 Sjöfartens miljöpåverkan 7,5 

3 LNB802 Mekanik och hållfasthetslära  7,5 

3 SJO546 Skepps- och lastsäkerhet 7,5 

3 LEU751 Reglerteknik 7,5 

3 SJO710 Arbetsmiljö och säkerhet   

3 SJO755 Ledarskap ombord 3,5 

3 
SJO728 Fartygsförlagd utbildning, block 3, 
del A 7,5 

3 
SJO728 Fartygsförlagd utbildning, block 3, 
del B 7,5 

3 
SJO729 Fartygsförlagd utbildning, block 4, 
del A 7,5 

3 
SJO729 Fartygsförlagd utbildning, block 4, 
del B 7,5 

4 LEU743 Styr- och reglersystem 7,5 

4 SJO131 Sjöfartsjuridik 7,5 

4 SJO167 Förbränningsmotorteknik 7,5 

4 SJO221 Uppkörning, Övning 1,5 

4 SJO706 Projekt i maskin- och driftteknik 6 

4 
SJO126 Sjötransporter av kondenserade 
gaser 7,5 

4 SJO290 Sjöförsäkringar 7,5 

4 SJO178 Nautisk översiktskurs - navigation 7,5 

4 SJO795 Klassningssällskap och regelverk 7,5 

4 
SJOX07 Examensarbete för 
sjöbefälsprogrammen 15 

Utbildningen har följande förkunskapskrav enligt Chalmers Tekniska Högskola: 

Närliggande områdesbehörighet 7: 

Matematik C, Engelska A, Fysik A 

eller 

Närliggande områdesbehörighet A7 (Gy2011): 
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Matematik 3b eller 3c, Fysik 1a alternativt 1b1 

Samtliga med lägst betyg E 

Läkarintyg 

För att kunna tillgodogöra dig utbildningens fartygspraktik behöver du ett godkänt 

läkarintyg för sjöfolk. Detta skall uppvisas vid den första fartygsförlagda 

utbildningen. Om du är osäker på vilka krav som gäller, kontakta studievägledningen 

eller se webbplatsen för Sjöfartens utbildningsinstitut, SUI.  (chalmers.se, 2013). 
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2.6 Borås högskola högskoletekniker i energi- och 

processteknik. 

Utbildningen avser 120hp och läses under fyra terminer.  

Enligt följande fördelning: 

År Kurs Poäng 

år   Poäng 

1 Grundläggande maskinteknik 10,5 

1 Grundläggande elteknik 10,5 

1 Tillämpad matematik 1,9 

1 Grundäggande energiteknik 6 

1 Processkemi 7,5 

1 Kontrollrumsmannaskap 3 

1 Kraft- och värmeproduktion 3,5 

1 Tillämpad matematik 2,6 

1 Teknisk engelska 4 

2 Processteknik 7,5 

2 IT och datorkunskap för drifttekniker 2,5 

2 Grundläggande reglerteknik 5 

2 Energiteknik för processtekniker 7,5 

2 Valbara fördjupningskurser 
          3 x 
7,5 

2 
Examensarbete för processtekniker - energi och 
process 15 

 

Utbildningen har följande förkunskapskrav enligt högskolan i Borås: Grundläggande 

behörighet + Matematik B.  

Eller: 

Matematik 2a/2b/2c.  (hb.se, 2013). 
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3 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH SYFTE 

Syftet med arbetet är att ta reda på hur hög anställningsbarhet drifttekniker från 

Kalmar sjöfartshögskola har och hur konkurrenskraftiga vi är gentemot andra 

utbildningar som konkurrerar om anställning, inom kärnkraftsbranschen.  

3.1 Anställningsbarhet 

Hur anställningsbara är Driftteknikerutbildningen på Sjöfartshögskolan i Kalmar 

inom kärnkraftsbranschen? 

3.2 Konkurransen mellan utbildningarna 

Hur konkurrenskraftiga är Driftteknikerutbildningen på Sjöfartshögskolan i Kalmar i 

jämförelse med jämförbara utbildningar? 

 

3.3 Företagets värderingar vid arbetsintervju 

Hur värderas examensbetyget, teoretisk och praktiskkunskap, vid anställning? 

3.4 Avgränsningar 

 

Eftersom det är flertalet personer involverade i rekryteringsprocessen av en anställd 

valde vi att utforma vårt frågeformulär så att kärnkraftverkens egen organisation 

skulle leda oss fram till den de ansåg lämpligast. Se kapitel 4.2 för detaljer. 

Att vi enbart valt att skriva om kärnkraft är av den anledningen att det hade blivit för 

många intervjuer och att organisationernas krav på kunskap hos tekniker skiljer sig 

mellan branscherna. 

Vi valde att begränsa oss till utbildningar som är liknade Driftteknikerutbildningen 

på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Framförallt andra driftteknikerutbildningar men även 

sjöingenjörsutbildningar då de läser flertalet likvärdiga kurser. De utbildningar vi 

jämfört oss mot och fått tillräcklig information vid intervjuerna, är:   

Driftteknikerprogrammet Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling Oskarshamn. 

Driftteknikerutbildningen på Sjöfartshögskolan i Kalmar. 

Driftingenjörsutbildningen på Sjöfartshögskolan i Kalmar. 

Sjöingenjörsprogrammet Sjöfartshögskolan i Kalmar. 

Sjöingenjörsprogrammet Chalmers tekniska högskola i Göteborg. 

Borås högskola högskoletekniker i energi- och processteknik. 
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4 METOD OCH TEORI 

 

4.1 Undersökningsmetod 

 

Vi skickade först ut en förfrågan per mejl där vi kort förklarade syftet med vårt 

examensarbete och att vi kommer att hantera insamlad data enligt vetenskapsrådets 

etiska riktlinjer, bilaga 1.  

I presentation var vi tydliga med att vi i första hand önskade att göra en 

telefonintervju men vi lämnade även möjlighet att besvara frågorna skriftligen. 

Vi tog också med en bedömmande fråga där vi valde att jämföra ett flertal 

utbildningar inom driftteknik. 

De som valde att svara på intervjun både skriftligt och muntligt fick frågeformuläret 

utskickat till sig med en kort förklaring för att kunna förbereda sig på intervjun. 

Vi använde oss av en kvantitativ semistrukturerad intervjumetod men med vissa 

kvalitativa inslag men då endast i de muntliga intervjuerna. Vi lät då de intervjuade 

berätta vidare på frågorna och ta upp det som de tyckte var viktigt vid rekrytering. 

Med kvantitativ semistrukturerad intervjumetod avses generellt ett frågeschema med 

möjlighet att ställa följdfrågor vid vad som av intervjuaren bedöms som viktiga svar 

(Bryman. A, 2009). 

Med kvalitativ metod avses svar där det inte finns någon styrd riktning och svaren 

styrs mer eller mindre av vad den intervjuade anser vara relevant (Bryman. A, 2009). 

När vi sedan tolkade materialet har vi använt oss av ett deduktivt tillvägagångsätt där 

vi försöker finna logiska samband i materialet. Thorsten Thurén definierar deduktion 

som: ” Deduktion gäller logisk giltighet: Alla svanar är vita här finns en svart fågel. 

Därför är det ingen svan” (Thurén, 2005)  

4.2 Urval 

Urvalsgruppen var i sig naturligt begränsad då det idag endast finns tre aktiva 

kärnkraftverk i Sverige. Vi kunde få maximalt 10 intervjusvar varav vi fick sex svar 

och ett avsåg 2 reaktorblock. En intervjuad kunde inte besvara frågorna tillräckligt 

för att vi skulle kunde använda oss av informationen i rapporten. En intervjuad kände 

sig inte att den hade tillräcklig kunskap för att kunna besvara den bedömande frågan 

och en tredje kunde inte besvara samma fråga i sin helhet. Utbildningar som nedan 

anges har tagits bort från arbetet då ej tillräcklig information erhållits från 

intervjuerna. 

Högskoletekniker i energi- och processteknik. 

Driftteknikerprogrammet Örebro Universitet. 

Drifttekniker, energiteknik Östsvenska Yrkeshögskolan Norrköping. 

Vi lämnade frågan delvis öppen om vem vi skulle intervjua för att få svaren från den 

individ kärnkraftverken själva ansåg lämpliga. Vi formulerade oss på följande sätt: ” 

Vi har planerat att utreda hur anställningsbara vi är inom kärnkraftsektorn, genom 
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att använda oss av intervjuer som kommer att rikta sig till lämpliga 

personalansvariga.” Vi gjorde detta för att vi på ett naturligt sätt skulle utan allt för 

mycket yttre störningar låta varje organisation leda oss fram till den med 

personalansvar de ansåg lämpligast att besvara våra frågor. 

Detta ledde till att vi till största delen fick våra intervjusvar av driftcheferna för 

respektive reaktorblock, men vissa svar kom från olika kommunikationsansvariga 

eller personalplanerare samt ett mer öppet svar från en utbildningsansvarig på KSU.  
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5 RESULTAT 

 

5.1 Skriftliga intervjuer 

5.1.1 Arbetsplats ett 

Arbetsplats ett hade vid intervjutillfället ett antal vakanser som behövde fyllas och 

var mitt uppe i rekryteringsarbetet för att tillsätta dem. Inom de närmaste ett till tre 

åren ser det ut som de kommer att ha normala pensionsavgångar med ett jämnt 

rekryteringsbehov då de enligt Arbetsplats ett: ”är en organisation som löpande har 

ett stort behov av tekniskpersonal” (skriftlig intervju, Arbetsplats ett, 2013). 

De har tidigare rekryterat från driftteknikerprogrammet i Kalmar och har överlag 

varit nöjda med rekryteringarna med ett fåtal undantag. Undantagen handlade inte 

om utbildningsnivån, utan berodde på personligheten hos de anställda. 

Vidare fanns önskemål om att Driftteknikerutbildningen i Kalmar utökade sitt 

innehåll av kärnkraftsrelaterade 

kurser för att öka sin attraktionskraft, med formuleringen: 

”Mer studier i reaktorfysik plus annan kärnkraftspecifika ämnen.” (skriftlig intervju, 

Arbetsplats ett, 2013). Reaktor ett önskar även att Driftteknikerutbildningen på 

Sjöfartshögskolan i Kalmar utökar utbildningen med praktik utan att minska kvalitén 

på den teoretiska utbildningen.   

I intervjun ingick även en värderandefråga där den intervjuade personen ombads 

värdera ett antal utbildningar med hänsyn till tre kriterier som redovisas i *diagram 

1. 

 

- 1. Driftteknikerprogrammet 

Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling Oskarshamn. 

- 2. Sjöingenjörsprogrammet Sjöfartshögskolan i Kalmar. 

- 3. Driftteknikerutbildningen på Sjöfartshögskolan i Kalmar. 

- 4. Driftingenjörsutbildningen på Sjöfartshögskolan i Kalmar. 

*Diagram 1 
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5.1.2 Arbetsplats två  

Arbetsplats två rekryterade i dagsläget kontinuerligt stationstekniker, vilket är den 

vanligaste arbetsuppgiften för nyanställda drifttekniker, och kommer de närmsta en 

till tre åren anställa sex till sju stycken årligen. Arbetsplats två rekryterar vanligtvis 

mellan åldern 21-35 år, har låg personalomsättning och en medianställningstid som 

ligger mellan 15-20år, de kan idag tänka sig att fortsätta rekrytera från 

driftteknikerprogrammet i Kalmar.  

Arbetsplats två har även tagit in personer som gått drifttekniker från 

sjöfartshögskolan i Kalmar på intervju som inte erbjudits anställning.  

Det har då berott till stor del på personliga och akademiska egenskaper, som enligt 

intervjuad: ”Vi har några sökande som intervjuats. Sökande med bristande betyg 

eller saknar förmåga/ trovärdighet att klara sin utbildning i närtid tas inte in på 

intervju.” (skriftlig intervju, Arbetsplats två, 2013). 

 

Arbetsplats två har rekryterat från driftteknikerutbildningen i Kalmar, och har haft 

blandade erfarenheter av detta, enligt Arbetsplats två har det till viss del berott på 

personliga egenskaper vilket tydliggörs i följande intervjusvar: ”Personer får 

teoretisk och praktisk utbildning på plats. Det förekommer att personer inte har 

drivkrafter att anstränga sig tillräckligt i kunskapsinhämtning eller samarbete med 

skiftlag. Mer personlig förmåga att driva sig själv i utveckling och samarbete som 

saknats” (skriftlig intervju, Arbetsplats två, 2013). 

Arbetsplats två har graderat utbildningarna enligt *diagram 2 

- 1. Driftteknikerprogrammet 

- Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling Oskarshamn. 

- 2. Sjöingenjörsprogrammet Sjöfartshögskolan i Kalmar. 

- 3. Driftteknikerutbildningen på Sjöfartshögskolan i Kalmar. 

- 4. Driftingenjörsutbildningen på Sjöfartshögskolan i Kalmar 

- 5. Sjöingenjörsprogrammet Chalmers tekniska högskola i Göteborg. 

*Diagram 2 
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5.1.3 Arbetsplats tre 

I dag rekryterar Arbetsplats tre fem till sju nya processoperatörer per år och 

rekryteringsbehovet kommer att hålla samma nivå de närmsta fem till sju åren, tills 

generationsväxlingen av driftkontoret är klar, då de kommer ha större 

pensionsavgångar i framöver. Snittanställningstiden på driftpersonalen är 20 år och 

rekryteringsåldern varierar mellan 20-35år.  

 

Arbetsplats tre har tidigare anställt från Driftteknikerprogrammet på 

Sjöfartshögskolan i Kalmar och har både haft bra och dåliga erfarenheter av detta. 

Anledningarna till detta är enligt Arbetsplats tre: ”Det var personberoende men bl. a. 

ofullständiga betyg. Men sökintresset har inte heller varit stort”. (skriftlig intervju, 

Arbetsplats tre, 2013). Arbetsplats tre kan idag tänka sig rekrytera en 

nyutexaminerad drifttekniker om personen känns rätt. 

 

Arbetsplats tre har graderat utbildningarna enligt *diagram 3 

 

- 1. Sjöingenjörsprogrammet Sjöfartshögskolan i Kalmar. 

- 2. Högskoletekniker i energi- och processteknik, Högskolan i Borås. 

- 3. Driftteknikerutbildningen på Sjöfartshögskolan i Kalmar. 

- 4. Driftingenjörsutbildningen på Sjöfartshögskolan i Kalmar. 

- 5. Sjöingenjörsprogrammet Chalmers tekniska högskola i Göteborg. 

 

*Diagram 3 
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5.2 Muntliga intervjuer 

5.2.1 Arbetsplats fyra 

Arbetsplats fyra rekryterar för tillfället fyra till sex stationstekniker årligen för att 

ersätta penisonsavgångar genom att fylla på underifrån. Rekryteringsbehovet 

kommer att se liknande ut de närmsta tre åren. Generellt brukar rekryteringsåldern 

ligga mellan 21-23 år för nyutexaminerade utan tidigare arbetserfarenhet och mellan 

23-26 år med tidigare arbetserfarenhet. Arbetsplats fyra 

rekryterar även äldre med varierande grad av erfarenhet om de har rätt bakgrund. Vid 

anställning värderas generellt praktisk erfarenhet högre än examensbetyg, men 

examensbetyg har betydelse, då de visar på förmåga att ta till sig information och 

kapacitet att fullfölja den interna utbildningen. 

Bra examensbetyg underlättar även avancemang i organisationen.  

En Intressant punkt som Arbetsplats fyra väljer att ta med i bedömningen av hur 

lämplig personen är för eventuell anställning är din gymnasiala bakgrund. 

Naturvetenskapliga och Tekniska gymnasieprogram ses som kraftigt meriterande, då 

de anser att det generellet pekar på en hög ambitionsnivå.  

Arbetsplats fyra har rekryterat många från driftteknikerprogrammet på 

Sjöfartshögskolan i Kalmar och har i dagsläget 21stycken med den 

utbildningsbakgrunden, varav vissa har gått utbildningen för många år sedan. 

Arbetsplats fyra har generellt varit väldigt nöjda med sina rekryteringar från 

driftteknikerprogrammet i Kalmar med följande motivering: ” utbildningen ger en 

bra teoretisk bakgrund och goda kunskaper inom matematik.” (muntlig intervju, 

Arbetsplats fyra, 2013). Arbetsplats fyra anser att praktik skulle vara ett lämpligt 

tillskott i vår utbildning men inte till kostnad av den teoretisk utbildingen.  

Arbetsplats fyra skulle dock gärna se att studenter får mer information om vad det 

innebär att jobba i grupp, hur viktig sociala kompetenser är och vad det innebär att 

jobba i ett skiftlag. Arbetsplats fyra tydliggör hur viktig den sociala kompetensen är 

med följande intervjusvar: ”skiftlaget blir som en andra familj” (muntlig intervju, 

Arbetsplats fyra, 2013.) 

 

Arbetsplats fyra har graderat utbildningarna enligt *diagram 4 

- 1. Driftteknikerprogrammet 

Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling Oskarshamn. 

- 2. Sjöingenjörsprogrammet Sjöfartshögskolan i Kalmar. 

- 3. Driftteknikerutbildningen på Sjöfartshögskolan i Kalmar. 

- 4. Driftingenjörsutbildningen på Sjöfartshögskolan i Kalmar 

- 5. Sjöingenjörsprogrammet Chalmers tekniska högskola i Göteborg. 
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*Diagram 4 

 

 

 

5.2.2 Arbetsplats fem och sex 

Idag anställer Arbetsplats fem och sex ungefär 28 stycken drifttekniker per år vilket 

är ett överintag och kommer fortsätta med detta några år framöver. Anledningen är 

att 10-15 stycken reaktoroperatörer samt skiftchefer kommer gå i pension inom en 

snar framtid. Arbetsplats fem och sex väljer därför ett överintag för att säkerställa de 

två sistnämnda tjänsterna, eftersom alla inte visar sig lämpade i slutändan. När 

pensionsavgångarna stabiliserats sig kommer rekryteringen att återgå till en 

normalare nivå, på ungefär 14 stycken årligen. 

Arbetsplats fem och sex har tidigare anställt 2 stycken drifttekniker från Kalmar med 

lyckat resultat. En aspekt som de lyfter fram som yngre drifttekniker oftast inte 

tänker på vid en flytt till en annan ort är hur det blir vid eventuell familjebildning. 

När det är långt till mor och far, far och morföräldrar och det trygghetsnät de 

erbjuder.  

Detta har lett till att några anställda har valt att avsluta sin anställning till förmån för 

en anställning närmare hemorten. Arbetsplats fem och sex är dock tydliga med att det 

inte påverkar anställningsbarheten om de bor på annan ort men att det bör beaktas. 

När vi ställde frågan om Driftteknikerutbildningen i Kalmar skulle kunna uppnå flera 

av deras kriterier för att göra studenterna mer attraktiva för arbetsgivarna svarade 

Arbetsplats fem och sex: Att de önskar att alla som tar examen ska ha godkända 

betyg i matematik D, fysik B och kemi A. 

Detta är idag ett krav för att kunna få ut den E3-behörighet som krävs för att kunna 

utbilda sig till reaktoroperatör vilket ändrats nyligen av Strålskyddsmyndigheten. 

Arbetsplats fem och sex anser även att de själva måste bli bättre på att rekrytera 

feriearbetare från Kalmar sjöfartshögskola samt att Driftteknikerprogrammet i 

Kalmar borde införskaffa praktik under utbildningen, med motivationen: ” det är 

erfarenheten som gör drifttekniker duktiga”. (muntlig intervju, Arbetsplats fem och 

sex, 2013). 
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Åldersspannet på de anställda är stort och varierar mellan 19-47år, ett brett 

åldersspann anser Arbetsplats fem och sex är positivt då variationen av erfarenhet 

och ett brett spektra av infallsvinklar på problemlösning erhålls.  

Statistik på snittanställningstiden från Arbetsplats fem och sex saknades men 

generellt så stannar de flesta väldigt länge, sen finns det ett fåtal som slutar efter 

några år. Arbetsplats fem och sex värderar personligheten högt, det är viktigt att 

fungera i en grupp, godkänd examen är givetvis ett krav för eventuell anställning, 

men utöver det är inte betygsnivån avgörande. 

Ett intresse av att anställa drifttekniker från Kalmar finns, Arbetsplats fem och sex 

måste dock ha i åtanke att de upprätthåller det breda åldersspann som tidigare 

nämnts. 

Den generella värderingen av utbildningarna visade att samtliga drifttekniker fick 7 i 

anställningsbarhet. Men uppfylls kriterierna för att kunna ta ut E3-behörighet så blir 

anställningsbarheten 8, något som är unikt för högskoleteknikerna i Borås. 

Detsamma gäller även sjöingenjörer som har 8 i anställningsbarhet och 10 ifall dem 

kan få ut E3 behörighet. 

Arbetsplats fem och sex kände inte att de hade tillräcklig kunskap att besvara vår 

bedömmande fråga i sin helhet utan var endast bekväma med att besvara hur de 

bedömer anställningsbarheten, den bedömningen är sammanställd i bilaga 3  

Diagram 5. 

   

5.2.3 Arbetsplats sju 

Rekryteringen har legat stabilt de senaste två åren och i dagsläget rekryteras 21 

stycken till deras stationsteknikerutbildning. Behovet av stationstekniker kommer 

troligen att minska nästa år då personalomsättning i kontrollrummet troligen kommer 

att avta om prognoserna stämmer. Anställda drifttekniker på Arbetsplats sju har en 

medelålder på 44 år och snittanställningstiden är 15-20 år, nyanställdas ålder varierar 

mellan 20-35 år. 

 

Arbetsplats sju har inte anställt någon från driftteknikerprogrammet i Kalmar, 

primärt pga. för få sökande. Undantaget var för två år sedan då de hade en 

presentation på Sjöfartshögskolan i Kalmar och fick ett antal ansökningar varav 

flertalet sökande kallades till intervju av men samtliga avböjde i slutändan. 

Arbetsplats sju tror att en tänkbar orsak skulle kunna vara att de som studerar i 

Kalmar mestadels kommer från södra Sverige, och därmed kan en viss ovilja att 

flytta längre sträckor finnas, då det finns gott om jobb i södra Sverige. Nämnvärt är 

att Arbetsplats sju har anställda sjöingenjörer som tidigare studerat vid 

sjöfartshögskolan i Kalmar.  

Ett intresse av att anställa Drifttekniker från Kalmar finns och Arbetsplats sju önskar 

se drifttekniker från Kalmar praktisera samt sommarjobba hos dem, att tänka på är då 

att man söker i god tid då det måste göras en säkerhetskontroll samt medicinsk 

undersökning och detta tar ungefär fyra veckor. 

När vi ställde frågan ”vad värderar ni högst, examensbetyg eller erfarenhet?” fick vi 

till svar: ”att det är en blandning av dessa två men att vi även ser till personlighet och 
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utbildningsbakgrund” (muntlig intervju, Arbetsplats sju, 2013). Arbetsplats sju vill 

även att eventuell rekryterad ska ha hög säkerhetsmedvetenhet, vara analytisk, lugn, 

noggrann och fungera väl i gruppen. 

 

 

5.2.4 Kärnkraftsäkerhet och Utbildning (KSU)  

Eftersom vi i intervjuerna saknade svar på frågan om det finns några kurser som 

skulle kunna göra driftteknikerutbildningen mer attraktiv, sökte vi kontakt med en 

utbildningsansvarig på KSU, vars uppgift är att kompetenssäkra de svenska 

kärnkraftverkens personal.  

Den intervjuade kunde inte ge exempel på kurser som saknas i utbildningsplanen för 

drifttekniker på Kalmar sjöfartshögskola, men ansåg att det är viktigt att man i skolan 

har lärt sig:   

- Termodynamik, dvs. har en bra känsla för ångprocessen. 

- Förstå reglerprincipens grunder. 

- Elteknik.  

- Hur ventiler pumpar och värmeväxlare är uppbyggda samt hur de olika 

typerna fungerar och skall hanteras. 

- väl kunna uttrycka sig i tal och skrift, vilket krävs för att undvika 

missförstånd. 

- Duktig på engelska, det blir mer och mer kontakter med andra 

nationaliteteter. 

- Termohydraulik. 

- Insikt i underhållsbehov. 

5.2.5 Sammanställnig resultat  

 

Alla intervjuade är välvilligt inställda till att anställa från 

driftteknikerutbildningen på Sjöfartshögskolan i Kalmar.  

Utbildningen står sig väl i konkurrensen mot andra jämförbara utbildningar, även 

dem som har en längre utbildningstid, vilket syns tydligt i diagram 1, diagram 2, 

diagram 3 och diagram 4.  

Även om Driftteknikerutbildningen på Sjöfartshögskolan i Kalmar står sig väl i 

jämförelse mot dem andra utbildningarna är det oftast de personliga 

egenskaperna som avgöra vem som rekryteras. Stor vikt läggs vid hur den 

intervjuades sociala kompentens och förmåga att fungera i grupp bedöms, själva 

examen ses mer som ett mått på att den intervjuade kan ta till sig den interna 

utbildningen. Praktisk erfarenhet värderas i de flesta fallen högre än bra 

examensbetyg. 
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Arbetsplats 
Rekryteringsbehov  
närmaste 1-3 åren. 

Rekryterat från  
Driftteknikerprogrammet i Kalmar Önskemål studier 

1    x Ja Praktik och reaktorfysik 

2 6-7 per år. Ja 
 3 5-7 per år. Ja 
 4 4-6 per år. Ja Praktik 

5 och 6                                 28 stycken per år Ja 
Praktik och E3-
behörighet 

7 År ett 21, sen sjunka Nej 
 

 

Arbetsplats Anställningsålder Snittanställningstid Pensionsavgångar 

1    x 20 Normala 

2 21-35 
 

x 

3 20-35 
 

Normala ökat om 5-7år 

4 21-26 
 

x 

5 och 6    x 
 

10-15st inom kort 

7 20-35 15-20 x 

 

Arbetsplats Personalomsättning Medelålder 
Antal Drifttekniker 
anställda 

1 
   

   x x x 

2 Låg x x 

3    x x x 

4    x x x 

5 och 6 Normal x 21 från Kalmar 

7 x 44 x 
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6 RESULTATANALYS  

Representativt för samtliga intervjuer är att kärnkraftverken vid rekrytering idag 

lägger stor vikt vid personliga egenskaper så som förmågan att jobba i grupp, har 

goda sociala egenskaper, hur noggrann du är som person, likaså hur ansvarstagande 

du anses vara. Att du har fullständiga betyg är ofta ett krav för anställning. Själva 

examensbetyget är dock inte alltid avgörande för anställning utan ses mer som en 

indikation på att du har god förmåga att ta till dig den anläggningsspecifika 

utbildningen. Själva examen visar då att du har rätt förkunskaper och bakgrund.  

Den bild som ges av intervjuerna är att Driftteknikerprogrammet på 

Sjöfartshögskolan i Kalmar inte har tillräckligt med praktisk utbildning. Vilket blir 

väldigt tydlig i diagram 6.1 där vi summerat medelvärdet från bedömningsfrågan och 

fördelat dem efter procentuell andel av totalbetyget där de får lägst betyg av alla. Vi 

får 15 % och Sjöingenjörsprogrammet på Sjöfartshögskolan i Kalmar som läser en 

stor del gemensamma kurser med Driftteknikerprogrammet på Sjöfartshögskolan i 

Kalmar får 22 %. 

Vilket i sig kanske inte är så konstigt då det inte ingår någon arbetsplatsförlagd 

praktik i Driftteknikerutbildningen Sjöfartshögskolan i Kalmar. 

Högskoletekniker i energi- och processteknik, Högskolan i Borås är inte medtagen i 

diagramet eftersom urvalet var för begränsat. 

 

Diagram 6.1 

 

 

En mer postiv bild av Driftteknikerprogrammet på Sjöfartshögskolan i Kalmar fås 

om vi tittar på den teoretiska bedömningen där betyget inte blir en toppnotering men 

där det är tydligt att utbildningen står sig acceptabelt mot utbildningar med längre 

utbildningstid.  Vilket vi ser tydligt i Diagram 6.2. Där Driftteknikerprogrammet på 

Sjöfartshögskolan i Kalmar får 20 % vilket endast är tre procent lägre än både 

Sjöingenjörsprogrammet på Sjöfartshögskolan i Kalmar och 

Sjöingenjörsprogrammet på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. 
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Diagram 6.2 

 

Vi ser också att Driftteknikerprogrammet på Sjöfartshögskolan i Kalmar är attraktiva 

för anställning, där vi även placerar oss på en liknande nivå som många av de 

treåriga utbildningarna. Illustrerat i Diagram 6.3. Där vi får 21 % vilket endast är två 

procent lägre än både Sjöingenjörsprogrammet på Sjöfartshögskolan i Kalmar och 

Sjöingenjörsprogrammet på Chalmers tekniska högskola 

 

Diagram 6.3 

 

Även om Driftteknikerprogrammet på Sjöfartshögskolan i Kalmar generellt får lägre 

betyg än den största delen av de jämförda utbildningarna, syns det att de är en 

attraktiv grupp att anställa.  

 

Det syns både i intervjusavaren då samtliga intervjuade är positivit inställda till att 

rekrytera från Driftteknikerprogrammet på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Utöver det är 

differensen inte mer än 3 % i totalbetyget för anställningsbarhet mot utbildningar 

som både är längre och innehåller praktik. 
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7 DISKUSSION 

 

7.1 Metoddiskussion 

Ett problem med undersökningen som vi inte räknat med var att i vissa av 

intervjuerna saknades erfarenheten av att kunna jämföra de olika utbildningarna mot 

varandra, utan det blev istället ett generellt betyg för drifttekniker. Ett sätt att lösa 

detta hade kunnat vara att dela upp frågorna i två mejl. Ett som riktade sig till 

personalplanerare angående anställningsstatistiska data och ett annat till driftcheferna 

eller annan person med insikt i den dagliga driften rörande kunskapskvalitén och 

prestationsnivå.  

Något vi borde reflekterat över i frågeformuläret: ”Vad värderar ni högst, 

examensbetyg eller erfarenhet?” (bilaga 2, fråga 10, 2013) frågan är ledande då det 

är för få svarsalternativ, dock var vi tydliga med att i de muntliga intervjuerna fråga 

om det är något som saknades och om frågan samt svaret går att utveckla. I alla 

muntliga intervjuer påpekades vikten av den sociala kompetensen för att få en god 

gruppdynamik i skiftlaget. Det märktes tydligt i de skriftliga svaren att den svarande 

höll sig till frågan, troligen har det påverkat vårt resultat. Då de sociala egenskaperna 

inte framhållits lika bestämt. 

Vi har heller inte allt för kritiskt granskat den information vi fått i intervjuerna då vi 

anser att driftchefer och personalplanerare har hög reliabilitet. Exempel på detta är 

E3 behörigheten som nyligen är utfärdad av strålskyddsmyndigheten. 

7.2 Resultatdiskussion 

En central del av vårt resultat är frågan där vi bad de intervjuade bedöma de olika 

utbildningarna efter tre kriterier, vi valde därför att kort presentera vad som ingår i de 

olika utbildningarna. Detta gjordes för att det skulle bli enklare för läsaren att 

bedöma och värdera svaren för de olika utbildningarna. 

Driftteknikerprogrammet i Kalmar fick ingen toppnotering i jämförelsen mot de 

andra utbildningarna och detta var ett väntat resultat. Det vi inte hade räknat med var 

hur väl Driftteknikerprogrammet i Kalmar skulle stå sig så pass väl mot tre och 

fyraåriga utbildningar med eller utan praktik. vi placerade oss visserligen sist 

praktiskt, men anställningsbarheten och värderingen av den teoretiska kunskapen 

tillsammans med de andra intervjusvaren visar att det är en konkurrenskraftig 

utbildning. Utöver det svarade samtliga intervjuade att de idag kan tänka sig att 

rekrytera en nyutexaminerad drifttekniker från Sjöfartshögskolan i Kalmar, detta 

visar att de har en utmärkt chans att bli anställda på ett kärnkraftverk i Sverige idag 

och inom de närmsta en till tre åren. 

Det som under arbetets gång blivit väldigt tydligt är att samtliga intervjuade värderar 

personliga och sociala egenskaper högt, högre än examensbetyg med förutsättningen 

att det finns en fullständig examen. Detta var i viss mån förvånande, men inte helt 

oväntat då det krävs ett väl fungerade samarbete för att ett skiftlag ska kunna utför 

sina arbetsuppgifter korrekt och effektiv. Detta är inget som tas upp under 

utbildningen och vi kan enkelt se problemet med att försöka lära ut sociala 

egenskaper. Det vore dock lämpligt att detta tas upp under utbildningen av skolan 

eller lämplig gästföreläsare. 
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Intressant är att inte fler av de intervjuade har påpekat vikten av att vara analytisk, 

säkerhetsmedveten, lugn och metodisk i sitt arbete som anställd på ett kärnkraftverk. 

En tänkbar anledning till det skulle kunna vara att det är en självklarhet inom 

kärnkraftsbranschen.  

 

Som fortsättning på vårt arbete skulle vara intressant att göra en 

arbetskraftsundersökning där man utreder utvecklingen på arbetsmarknaden. Hur 

framtiden ser ut för drifttekniker inom kärnkraften på längre sikt? Eventuellt försöka 

få med de politiska aspekterna och hur opinion påverkar rekrytering och 

rekryteringsunderlaget för kärnkraftsbranschen. Även en undersökning där man 

intervjuar och utreder hur kärnkraftverken skulle kunna bli mer engagerade i 

utformningen av kursinnehållet på Driftteknikerprogrammet i Kalmar, för att göra 

den mer attraktiv. 

 

7.3 Slutsats 

 

Undersökningen har visat att Driftteknikerprogrammet i Kalmar generellt har rätt 

profil för anställning och är attraktiva inom kärnkraftsbranschen. Alla intervjuade har 

varit positiva till att rekrytera från Driftteknikerprogrammet i Kalmar i framtiden. 

Driftteknikerprogrammet i Kalmar står sig väl mot andra jämförbara utbildningar 

runtom i landet när det gäller anställningsbarhet, då differensen mellan 

utbildningarna inte är mer än 3 % i totalbetyget.  Kunskapsnivån är god men vi 

behöver arbetsplatsförlagd praktik. Vilket ett flertal av de intervjuade anser. Eller 

som Arbetsplats 5 och 6 så slående utrycker det: ” det är erfarenheten som gör 

drifttekniker duktiga”. (muntlig intervju, arbetsplats 5 och 6, 2013). 

 

 

 

 

 

 



25 

 

8 LITTERATURFÖRTECKNING  

 

chalmers.se. (den 11 09 2013). Hämtat från http://www.Chalmers tekniska högskola: 

http://www.chalmers.se/sv/utbildning/program-pa-

grundniva/Sidor/Sjoingenjor.aspx den 11 09 2013 

hb.se. (den 11 09 2013). Hämtat från http://www.Högskolan i Borås: 

http://www.hb.se/Vill-studera/Program-och-kurser/Program-HT-

2013/Hogskoletekniker-i-energi--och-processteknik/#syllabus den 11 09 

2013 

lnu.se. (den 01 05 2013). Hämtat från http://www.lnu.se: 

http://lnu.se/institutioner/sjofartshogskolan/utbildningar/drifttekniker-2-arigt-

program den 01 05 2013 

lnu.se. (den 01 05 2013). Hämtat från http://www.lnu.se: 

http://lnu.se/institutioner/sjofartshogskolan/utbildningar/sjoingenjor-4-arigt-

program den 01 05 2013 

lnu.se. (den 01 05 2013). Hämtat från http://www.lnu.se/: 

http://lnu.se/institutioner/sjofartshogskolan/utbildningar/driftingenjorskurs 

den 01 05 2013 

novaoskarshamn.se. (den 01 05 2013). Hämtat från http://www.novaoskarshamn.se: 

http://www.novaoskarshamn.se/Utbildning/Yrkeshogskoleutbildning/Yh-

Drift--och-underhaallstekniker.aspx den 01 05 2013 

Bryman. A, B. E. (2009). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Lund: Liber AB. 

Thurén, T. (2005). Vetenskapsteori för nybörjare. Lund: Liber AB. 

 



1 

 

9 BILAGOR 

 

Bilaga 1 presentationsmejl 

Hej. 

Vi är två studenter som läser driftteknikerprogrammet på Linneuniversitet och 

kommer under våren skriva ett examensarbete om 6 högskolepoäng.  

 

Vi har planerat att utreda hur anställningsbara vi är inom kärnkraftsektorn, genom att 

använda oss av Intervjuer som kommer att rikta sig till lämpliga personalansvariga.  

Insamlat material kommer att hanteras konfidentiellt och kommer att presenteras i 

vår rapport på ett sätt som ska göra det omöjligt att bestämma vem som besvarat 

frågorna.  

Alla deltagare kommer om så önskas kunna ta del av rapporten i sin helhet samt den 

specifika information som inhämtats av samma. 

Möjlighet finns även att om så önskas avbryta medverkan utan att någon anledning 

behöver uppges. Informationshanteringen kommer att skötas i enlighet med 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer så långt de är tillämpbara, ni finner dem här: [ 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf.vi ]. 

Vi skulle uppskatta om ni har möjlighet att besvara våra frågor muntligen. Vi 

kommer skicka frågorna först via mejl så ni får möjlighet att förbereda er och 

telefonintervju uppskattas, önskar ni hellre besvara dem skriftligen är detta också 

varmt välkommet. 

Är detta något ni har tid och möjlighet att medverka i? 

Med vänlig hälsning: 

Elofsson Roland, Henze Robin. 

Linneuniversitetet, driftteknikerprogrammet. 
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Bilaga 2 intervjufrågor 

 

1. Hur ser ert allmänna rekryteringsbehov ut idag? 

2. Hur förväntar ni er att rekryteringsbehovet kommer se ut de närmsta 1-3 åren? 

3. Har ni tidigare rekryterat någon från driftteknikerprogrammet på 

Sjöfartshögskolan i Kalmar? 

3.11 Om ja: Anser ni att det var en lyckad rekrytering? 

3.12  Om nej: Vad för kompetens saknade den rekryterade? 

3.21 Om nej: känner ni idag till driftteknikerutbildningen på Sjöfartshögskolan i 

Kalmar? 

3.22 Om ja: (ej rekryterat) beror det bristande sökintresse eller har sökande saknat 

något? 

3.23: Om nej: Vänligen hoppa till fråga 6. 

4. Hur värderar ni nedanstående utbildningar på en skala från 1-10 (Där 10 är 

utmärkt och 1 lämnar mycket att önska). Om ni inte känner till någon av 

utbildningarna vänligen lämna det fältet tomt. 

Utbildning Teoretiskkunskap Praktiskkunskap Anställningsbarhet 

Drifttekniker-

programmet Örebro 

Universitet. 

 

 

   

Drifttekniker-

programmet 

Nova Utbildning, FoU 

& Affärsutveckling 

Oskarshamn 

   

Sjöingenjörs-

programmet 

Sjöfartshögskolan i 

Kalmar. 

 

   

Drifttekniker, 

energiteknik 

Östsvenska 

Yrkeshögskolan 

   



3 

 

Norrköping 

Högskoletekniker i 

energi- och 

processteknik, 

Högskolan i Borås. 

 

 

   

Drifttekniker-

utbildningen på 

Sjöfartshögskolan i 

Kalmar 

 

   

Driftingenjörs-

utbildningen på 

Sjöfartshögskolan i 

Kalmar 

 

   

Sjöingenjörs-

programmet Chalmers 

tekniska högskola i 

Göteborg 

 

   

 

5. Är det något ni anser skulle kunna göra driftteknikerutbildningen i Kalmar mer 

attraktiv, för er som arbetsgivare? (eventuell praktik, kurs etc.) 

6. Kommer ni i framtiden ha några större pensionsavgångar? 

7. Ungefär hur lång är er snittanställningstid för er driftpersonal? 

8. Ungefär hur lång är er mediananställningstid för er driftpersonal? 

9. Vilket ungefärligt åldersspann brukar de ni rekryterar ligga inom.  

10. Vad värderar ni högst, examensbetyg eller erfarenhet? 

11. Skulle ni kunna tänka er att rekrytera en nyutexaminerad drifttekniker från 

Sjöfartshögskolan i Kalmar 
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Bilaga 3 Anställningsbarhet arbetsplats 5 och 6 

 

 

- 1-2. Sjöingenjörsprogrammet Sjöfartshögskolan i Kalmar, stapel 1 avser med 

E3-behörighet och 2 utan 

- 3. Högskoletekniker i energi- och processteknik, Högskolan i Borås, Får E3 

behörighet i utbildningen. 

- 4-5. Driftteknikerutbildningen på Sjöfartshögskolan i Kalmar, stapel 4 avser 

med E3-behörighet och 5 utan. 

- 6-7. Driftingenjörsutbildningen på Sjöfartshögskolan i Kalmar, stapel 6 avser 

med E3-behörighet och 7 utan. 

- 8-9. Sjöingenjörsprogrammet Chalmers tekniska högskola i Göteborg, stapel 

8 avser med E3-behörighet och 9 utan. 

*Diagram 5 

     


