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Broschyren är framtagen i projektet Energi i ett genusperspektiv av Energikontor Sydost och Energiråd Väst i 
samarbete med  AV-Media, Utbildningsradion och Nätverket SIP.
Energikontor Sydost och Energiråd Väst arrangerar energikvällar för kvinnor om energi kopplat till miljö och 
privatekonomi. Samtidigt utarbetar Nätverket SIP nya metoder för att intressera tjejer för energifrågor. 
För skolorna producerar AV-Media och Utbildningsradion en temalåda med lärarhandledning och undervisnings-
material. Dessutom kontaktar projektet energiföretag i regionen för att diskutera genus och lönsamhet. 

iNgeN vet Nog säkert vArför, meN de flestA som ArbetAr 

med, prAtAr om, tYcker om och bestämmer om eNergi är 

mäN. vi som hAr gjort deN här broschYreN är övertYgAde 

Att om fler tjejer, tANter, flickor, kviNNor ArbetAde med 

och prAtAde om eNergi så skulle det vArA bättre.

Fler perspektiv och idéer skulle komma fram. Det skulle ge lönsammare energiföretag, 
bättre miljö, smartare beslut i energipolitiken och inte minst trevligare arbetsplatser. Inte 
för att kvinnor är bättre än män, utan för att mångfald är bättre än likriktning.

I den här broschyren berättar några olika personer om vad de tycker om energi och 
jämställdhet. Du som är VD på ett stort energibolag eller ung och funderar på vad du vill 
jobba med, den här broschyren är till för dig. Och alla ni andra borde också läsa den. Ju 
fler som läser, tänker och tycker desto bättre. Alla vinner på nya perspektiv då och då. 
Tvivlar du? Läs broschyren.

Dags för nya perspektiv



eN kilowAttimmA brYr sig iNte om vem som ANväNder deN. deN är i högstA grAd köNsNeutrAl. äNdå 

betrAktAs eNergifrågorNA oftA som eN mANlig domäN. skulle kviNNor då vArA miNdre beroeNde Av eN

ergi, eller påverkAs mäN i större utsträckNiNg Av hur vi ANväNder eNergi och vilkA eNergipolitiskA 

beslut som fAttAs? kNAppAst. eNergi berör oss AllA.

Energi och jämställdhet 
hänger ihop! 

KVinnorS ocH MÄnS EnErgiAnVÄndning
Både kvinnors och mäns beteenden och konsumtion har betydelse för 
hur mycket energi som används i våra hem. Forskning visar att vår energi
användning fortfarande följer traditionella mönster. Kvinnorna står för större 
delen av energianvändningen i det dagliga hushållsarbetet. Männen står för 
de energislukande aktiviteterna utanför hemmen, till exempel använder män 
mer energi till bilkörning där kvinnor i större utsträckning åker kommunalt 
eller går. 
Detta förstärks genom att pojkar uppmuntras att lära sig mer om energi, 
medan flickor traditionellt håller sig utanför denna kunskap. Så fortsätter det 
sedan upp i åldrarna, resulterandes i att männen traditionellt ansvarar för 
investeringar och tekniskt underhåll, medan kvinnorna förväntas spara energi 
och dessutom påverka omgivningen att göra detsamma. 
(Källa: Kvinnor och mäns energianvändning, Kulturgeografiska institutionen, Han-
delshögskolan vid Göteborgs Universitet. Rapport till Energimyndigheten.)

En analys av konsumtionen i hemmen som Allers Veckotidnings kvinno
panel genomfört, där 2800 kvinnor deltagit, visar att kvinnor har en mycket 

stark påverkan vid inköp av ny bil och val av märke. Undersökningen visar 
att kvinnor är en mycket viktig grupp att nå för att få ett mer energieffektivt 
konsumtionsmönster. (Källa: DN 2006-11-22)

MESt MÄn i EnErgibrAnScHEn 
Energiföretagen är idag mansdominerade och det är ett problem. Dessutom 
är medelåldern hög bland de anställda på alla nivåer och stora pension
savgångar är att vänta. Följaktligen stundar ett stort behov av nyrekryteringar. 
Möjligheten att anställa duktiga och välutbildade kvinnor och därmed jämna 
ut de stora könsskillnaderna har aldrig varit större. Men det förutsätter att det 
finns kvinnor att rekrytera. Därför är det viktigt att få fler flickor och unga kvin
nor intresserade av energi. I och med nyrekryteringar av fler kvinnor kommer 
branschen att stärkas med nya perspektiv och idéer till nya affärsmöjligheter 
för framtidens energiföretag.



Lennart Värmby, Växjö
Fd riKSdAgSlEdAMot ocH VindKrAFtSAMordnArE För SydVÄStrA SVErigE
– Som ler och långhalm! Kvinnor och män utgör varsin halva av mänskligheten. En mänsklighet som 
ökar i antal och konsumerar alltmer av ändliga resurser. Det håller inte i längden att energibranschen 
domineras av teknik och män. 
– Vad gäller produktion av el, värme, drivmedel och industriprocesser måste vi få en hållbar försörjn
ing. Det förnyelsebara måste ersätta fossila bränslen och uran. Kvinnorna måste ta för sig och bryta 
in i denna männens ”Meccanolekstuga”! 
– Låt mig ta ett annat konkret exempel; hushållens energianvändningen ökar. Då är det viktigt att 
veta vem som beslutar om köp av vitvarorna, vem som sedan brukar tvättmaskinen, torktumlaren 
och spisen och om det kan göras energieffektivt och miljövänligt. 
 I energiproposition 2001/02:143 finns det några rader ”Vid utformningen av information och 
utbildningsverksamhet och utveckling av ny teknik är det därför viktigt att ha ett genusperspektiv 
för att tillgodose såväl mäns som kvinnors behov.” 
Inte märkvärdigt och inte heltäckande, men tyvärr nödvändigt. Ansvaret för framtiden ska vi bära 
gemensamt – män såväl som kvinnor. Teknik och energi måste kombineras med både genus och 
miljö, då blir framtiden möjlig. 

Marianne Andersson, Vårgårda
F d riKSdAgSlEdAMot ocH lEdAMot i SVEnSK VindKrAFtSFörEningS StyrElSE.
– Energin är i högsta grad en kvinnofråga. Vår välfärd, vår miljö, vår ekonomi och vår framtida över
levnad bör intressera alla människor. Kanske upplevs energifrågorna av många kvinnor som alltför 
tekniska. Synd – kvinnor har lika bra förutsättningar som män. Men handen på hjärtat – på de flesta 
möten används ett branschspråk som kan vara svårt för den oinvigde. Det går att förändra. 
– Jag har själv varit aktiv i energidebatten och jobbat en hel del med vindkraftsfrågor utan att för den 
skull vara tekniker. För mig är principerna det viktiga. Det går att påverka utan att vara expert.

Hur hänger energi och
jämställdhet ihop? 



VArFör SKA MAn prAtA MEd En EnErgirådgiVArE?
 För att det är en opartisk expert som man kan prata med om sina energibekymmer. Vi säljer inget. Vi behöver 

inte säga att pellets eller bergvärme är bäst, vi får inte göra det och vi gör det inte heller. Vi försöker ge så 
mycket information att varje person kan fatta sitt eget beslut.

oK, MEn VArFör? JAg bryr Mig intE oM EnErgi, dEt Är tråKigt…
 Ja, men du kanske bryr dig om pengarna? Många kan spara tusenlappar på att ändra sin energian

vändning. Och om du inte bryr dig om det, så kan du ju tänka på miljön. Just din lågenergilampa 
kanske inte gör så stor skillnad, men om alla byter en glödlampa till lågenergi så kunde vi stänga 

ett par smutsiga kolkraftverk i Polen. Alla har ett ansvar för miljön, så man får lyfta näsan ovanför 
morgontidningen och se på hela Sverige, eller världen…

MEn lågEnErgilAMpor Är Ju Så dyrA!
 Sett till sin livslängd är de en ren besparing. Utvecklingen går framåt, så nu håller de 

dessutom ännu längre och finns i många olika varianter. I en glödlampa blir den mesta 
energin värme istället för ljus.

lisA löfviNg är eN Av AllA de 275 eNergirådgivAre som hjälper 

mäNNiskor miNskA siN eNergiANväNdNiNg och spArA tuseNlApp

Ar sAmt bidrA till eN bättre miljö. hoN ger opArtiskA råd och 

jobbAr i gullspåNg, mAriestAd och törebodA.  

Lisa Löfving, kommunal energirådgivare

Är du energismart



I En gLöDLAMPA BLIr 95% AV ELEnErgIn VärME. 

MAx 50% AV VärMEn Från gLöDLAMPOr BLIr 

TILL nyTTA VISAr UnDErSöKnIngAr

MEn glödlAMpornA VÄrMEr Ju Ändå HuSEt HAr JAg Hört?
Med dyr elvärme ja. Dessutom är de felplacerade för att ge bra uppvärmning. Om vi 
hade glödlampor för värmen så skulle de ha suttit under fönstren, där elementen sitter. 
Max 50 procent av värmen från glödlampor blir till nytta visar undersökningar. Det är 
absolut lönsamt att byta till lågenergilampor.

oK, Hur MycKEt pEngAr KAn JAg SpArA då? JAg Vill åKA till MAldiVErnA 
på SEMEStEr!
 Svårt att säga. En familj kan ofta spara en till tvåtusen på att minska elanvändningen. 
I ett småhus kan man dessutom ofta halvera kostnaden för uppvärmning genom att 
förbättra klimatskalet och byta uppvärmning.

KliMAtSKAlEt???
 Det är väggar, tak, fönster och sådant som 
håller värmen inne och kylan och blåsten 
ute. Du kan nästan alltid förbättra det med 
enkla och billiga åtgärder som att sätta in nya 
tätningslister i fönster och dörrar, eller lite större 
åtgärder som att tilläggsisolera vind och väggar 
eller sätta in bättre fönster.

FörrEStEn, du SA Ju Aldrig Hur MycKEt JuSt JAg KundE SpArA!
 Om du ringer din kommunala energirådgivare så kan du få hjälp med hur du ska 
räkna ut hur mycket du kan spara. Det beror på dina egna förutsättningar och vad 
du vill förändra!

Hur blEV du intrESSErAd AV EnErgi ocH JobbEt SoM EnErgirådgiVArE?
 Jag läste till energiingenjör med inriktning på förnybar energi vid Högskolan i Halm
stad. redan då hade jag klart för mig att jag ville jobba med energieffektivisering. 

Dessutom hade vi en lärare som hade varit energirådgivare och det verkade som ett 
intressant jobb.

VArFör VAldE du dEn utbildningEn?
Jag läste en broschyr från Högskolan i Halmstad. Där var det en stor bild på ett vind
kraftverk och så stod det om det här nya programmet. Intressant tänkte jag och läste 
mer. Sedan visste jag att det var det här jag ville göra. Jag hade läst lite energi och miljö 
på gymnasiet, men var väldigt insnöad på att bli sjukgymnast. Men nu är jag glad att 
jag inte blev det.

tÄnKtE du Aldrig Att du gAV dig in i En 
gubbig EnErgibrAnScH?
 nä, vadå? Jag var ju van… när jag läste natur 
med teknisk inriktning på gymnasiet så var vi 
31 elever i klassen och 4 av dem var tjejer. Jag 
såg aldrig det som en nackdel. Snarare som en 
fördel, man får ju mer uppmärksamhet.

Hur SEr du på dEt nu då?
 Jag tycker fortfarande det är en fördel. Det 

beror på hur man är. Som energirådgivare är 
man ju inte ensam tjej. Andra delar av energibranschen är nog mer mansdominerade. 
Men jag tror det håller på att ändra sig där också.

Så dEt Är intE AllA EnErgirådgiVArE SoM Är ungA tJEJEr då?
 nej, det är faktiskt fler män. Men det blir fler och fler kvinnor i olika åldrar. nu är det 
12 kvinnor av 42 energirådgivare i Västra götaland där jag jobbar. Vi har ett bra nätverk 
där alla rådgivarna träffas, lär av varandra och samarbetar.

Fem energitips från Lisa

Byt till lågenergilampor – de håller längre och du tjänar hundralappar på varje lampa du byter.

Använd vitvaror med hög energiklass och frosta av frysen regelbundet.

Använd grenuttag för att bryta strömmen helt till elprylar. Minskar dessutom brandrisken.

Använd vattenkokare till pasta- och tevatten etc. Det går dessutom snabbare.

Cykla eller åk kollektivt istället för att ta bilen – det känns bra att röra lite på sig.



felAktigA föreställNiNgAr om hur eNergibrAN

scheN ser ut och vAd mAN gör, kAN skrämmA 

bort kviNNor. det tror ANNmAri ståhlberg, vd 

på växjös eNergibolAg veAb.

– måNgA tror Att ett Arbete iNom eNergibrAN

scheN är Något ANNAt äN vAd det är. idAg är 

det ett högtekNologiskt jobb vid dAtorer, oftA 

väldigt kuNdorieNterAt. seN är det så klArt 

fortfArANde eN del hANtverk, det går ju iNte Att 

kommA ifråN.

Energibranschen är het just nu. Det händer saker hela tiden och det är 
fokus på energi i EU, bland beslutsfattare och allmänheten. Alla människor 
använder energi och berörs av frågorna, självklart även kvinnor. Hälften av 
kunderna är ju kvinnor och de nyttjar också energi i hemmet. AnnMari Ståhl
berg tror att männen har börjat få konkurrens vid proppskåpet, elmätaren 
eller i pannrummet av kvinnor som vill veta mer. 
– Jag tror det är en myt att kvinnor inte bryr sig om energi. Idag när energi 
är så tydligt kopplad till miljöfrågor och ekonomi tror jag många kvinnor har 
satt sig in i frågorna.

Kvinnors 
kompetens 
behövs i energibranschen

VÄXJö EnErgi Ab

Antal årsanställda 158 st

Andel kvinnor i ledningen 3 av 4

Antal kvinnor i styrelsen 5 av 18



AnnMari Ståhlberg tror inte på kvotering, kompetens ska gå före kön, men 
vid lika kompetens väljs kvinnor. I lönesättningen arbetar VEAB med arbets
värdering och poängsätter arbetsinsatsen för att besluta om lönesättning, 
enligt jämställdhetslagen. 
– Jag tror tyvärr att kvinnor är något sämre på att löneförhandla än män. Vi 
har ibland för höga krav på oss själva. De höga kraven kan även påverkas av 
att kvinnor i en mansdominerad bransch ibland granskas lite hårdare.
– Jag tror inte att kvinnor behöver vara dubbelt så duktiga, men jag tror att 
man kan känna den pressen eftersom det fortfarande är ovanligt med kvinnor 
på vissa positioner. Men det kan också vara en fördel att vara i fokus. Man 
blir uppmärksammad, kommer med i olika grupper och får inflytande. Om 
jag har kommit med för att jag är kvinna så bjuder jag på det – jag tror inte 
att jag gör ett sämre jobb för det!

åt rÄtt Håll
AnnMari Ståhlberg tror att det går åt rätt håll i branschen. De senaste två 
åren har det kommit flera nya kvinnliga VD:ar i energibranschen. Och i VEABs 
ledningsgrupp är tre av fyra kvinnor. 
– Ledningsgruppen kanske ser ut som den gör eftersom jag som kvinna har 
en öppnare blick. å andra sidan är det män som har rekryterat mig. Där 
måste jag faktiskt ge en eloge till de kommunala bolag som varit framsynta 
och tuffa nog att rekrytera en kvinna, som dessutom inte är tekniker, till en 
sådan här position.

ingEn SKillnAd Att lEdA MÄn ocH KVinnor
AnnMari Ståhlberg har varit på VEAB i tre år och i energibranschen i tjugo. 
I grunden är hon utbildad personalvetare och har tidigare arbetat som per
sonalchef och administrativ chef. 
– Att det blev energibranschen var en tillfällighet, jag tror ofta att det är så i 
arbetslivet. 
Ett av hennes första jobb var på landstinget. Där var det nästan bara kvinnor, 
och nu är hon chef över nästan bara män.
– Det är faktiskt ingen större skillnad. Jag har inte blivit ifrågasatt bland 
personalen för att jag är kvinna eller inte har teknisk utbildning. Duktiga 
tekniker finns det gott om i branschen. En tekniker kan ju inte heller vara 
bäst på allt! Som ledare behöver man bredd och mitt arbete handlar främst 
om ledarskap.

FlEr KVinnor i brAnScHEn SKullE lEdA till Ett AnnAt SÄtt Att tÄnKA
AnnMari Ståhlberg tror att en större andel kvinnor skulle förändra energi
branschen.
– Jag tror att män och kvinnor som har gått tekniska och ekonomiska ut
bildningar har lika mycket kunskap. Dock finns det skillnader i sättet att lösa 
problem och kommunicera. Sen tror jag fler kvinnor ger roligare arbetsplatser 
främst genom en mixad arbetsgemenskap. Vi är inte lika och ska inte heller 
vara det. Vi ska istället nyttja och ta tillvara varandras kompetenser. Att en
ergibranschen skulle vara gubbig eller mansgrisig håller AnnMari Ståhlberg 
inte med om.  
– Det finns ingen grabbig stämning, inte nu för tiden, möjligtvis lite rester i 
så fall. 

AKtiVt JÄMStÄlldHEtSArbEtE
VEAB arbetar aktivt med jämställdhet, de har jibombud (jämställdhet, inte
gration, barn) och jämställdhetsplaner och tar hänsyn till jämställdheten vid 
rekrytering och lönesättning. Fortfarande har företaget få kvinnliga tekniker 
men kundcentrat är mera jämställt. Arbetsgivaren har en viktig roll när det 
handlar om att dela på ansvaret i hemmet och VEAB arbetar aktivt för att 
även män ska vara hemma. 
– Vi måste se till att göra det möjligt för föräldrar att vara hemma med sina 
barn, det är vårt ansvar. Att bli förälder är en viktig del i den personliga 
utvecklingen.



tjejer är iNtresserAde Av eNergi! meN mAN måste 

preseNterA ämNet på ett sätt som tjejer kAN re

lAterA till. det är slutsAtseN efter ett ANtAl 

diskussioNsträffAr med uNgA tjejer ruNtom i 

södrA sverige.

Ordet energi är laddat med en stark manlig prägel vilket leder till att tjejer inte bryr 
sig. Tjejer relaterar ofta energi till stora elbolag och bullrande maskiner och har därför 
svårt att se hur deras val av livsstil får konsekvenser för miljön, ekonomin och samhäl
let i stort.

De som diskuterade var tjejgrupper från skolan samt föreningar, med intresse i  ämnet. 
Många var nog skeptiska till att prata om energi i början, men efter några träffar var det 
väldigt bra stämning. Det var ju inte så tråkigt som de trodde. Just det var ett av målen 
med projektet, att visa att energi inte är tråkigt, utan  snarare livsviktiga frågor som 
tjejer absolut borde intressera sig för. Dels för att kunna komma med nya infallsvinklar 
bland alla kostymnissar, men också för att ta sitt ansvar för miljön och inte minst för 
sin egen ekonomi!

Unga och energi

Zandra Claeson, 24 år, 
proJEKtlEdArE, nÄtVErKEt Sip

Spelar det någon roll om tjejer kan det här med energi? Varför i så fall?
Självklart! Det vore ju toppen om fler tjejer engagerade sig i dessa frågor, stora som 
små, eftersom vi måste kunna vara självständiga. Vi kan inte förlita oss på att män
nen i våra liv fixar allt hela tiden!
Skulle du vilja jobba med energi? Med vad i så fall?
Skulle kunna tänka mig att jobba som rådgivare av något slag, eller informatör 
kanske. Verkar kul!

Lotta Johannesson, 21 år
Hur tror du vi kommer använda energi eller tänka om energi i framtiden? 
Jag hoppas att vi kommer att minska användningen, och att något drastiskt görs 
innan det är för sent.
nu är de flesta som jobbar med energi män, spelar det någon roll om 
det blir fler kvinnor eller inte?
Det är ju alltid kul med män och kvinnor i samma bransch, men så länge de kan 
sitt jobb och gör det på rätt sätt, spelar det inte så stor roll.

visst är uNgA tjejer iNtresserAde Av eNergi! 



Elin Lidén, 22 år
Är energi viktigt? 
Japp, energi är viktigt! Om man känner till hur man kan spara energi, kan man 
spara en massa pengar!
Spelar det någon roll om tjejer kan det här med energi? 
Absolut! Vi ska väl klara av att sköta oss själva, speciellt när vi bor själva. Vi måste ju 
veta och känna till hur vi ska minska vår elanvändning.

Jenny Jonasson, 22 år
Spelar det någon roll om tjejer kan det här med energi? 
Det är viktigt att både tjejer och killar kan detta om energi. Alla måste få information 
om att det inte kräver så mycket ansträngning för att spara pengar och energi. Vi 
tjejer måste ju också veta hur det fungerar och vad vi betalar för när vi bor själva!

Josephine Gärtner, 24 år
Hur tror du vi kommer använda energi eller tänka om energi i framti-
den? 
Vi kommer nog bli mer medvetna om vad vi använder energi till. Förhoppningsvis 
försöker vi ta till vara på det mer i framtiden och inte slösa på samma sätt vi gör nu.
nu är de flesta som jobbar med energi män, spelar det någon roll om 
det blir fler kvinnor eller inte? 
Ja, det spelar roll. Om vi engagerar oss mer i dessa frågor kan det bidra till att vi får 
fler lösningar och andra synsätt, eftersom kvinnor och män tänker olika.

Zandra

Lotta

Jenny

Elin

Josephine



Kristina Käck
EnErgi ocH MilJöKonSult, VAttEnFAll powEr 
conSultAnt 

– Jag var intresserad av miljöfrågor och 
gick en civilingenjörsutbildning som gav 
mig en bred teknisk grund. Under utbild

ningen blev jag mer och mer intresserad av 
energiproduktion och energianvändning som ju faktiskt är 

angelägna globala miljöfrågor. 
Kristina blev anställd på Vattenfall genom satsningen “Unga akademiker” 
och arbetar idag som energi och miljökonsult med bland annat tillstånds
frågor och projektledning.
– Mitt arbete är till en stor del administrativt men energiarbete handlar ofta 
om att planera, framförallt när det gäller energieffektivisering.
Fler kvinnor i branschen skulle göra att energibranschen blev bättre på miljö
frågor och på att kommunicera, tror Kristina. De tekniska bitarna är inget att 
vara rädd för.
– Allt som är klassiskt manligt ses ofta som så svårt och viktigt men det är 
faktiskt inte så himla svårt. Man måste vara lite tuff!

Anette Axelsson Spjut
EnErgirådgiVArE i VÄXJö KoMMun

– Jag arbetade i databranschen och kom i 
kontakt med företag inom energisektorn. 
Det väckte mitt intresse och jag bestämde 
mig för att gå en Kyutbildning i driftteknik 
i Växjö. 
Efter en praktikperiod på energirådgivningen i Växjö 
har Anette nu en projektanställning. 
– Det är väldigt spännande! Jag har bara jobbat ett år så jag är inte fullärd, 
men jag har en bra mentor som har varit rådgivare i tio år. Jag arbetar med 
både små och stora frågor gällande bland annat uppvärmning av hus och 
lokaler. Vi får också ha synpunkter på uppvärmningssystem i nyprojeketer
ing av bostäder. 
– Jag vet inte om jag blir annorlunda bemött för att jag är kvinna, men jag 
upplever att jag kan ge opartisk information till hela familjen. Män och kvin
nor har ibland olika värderingar, män tänker på effekt och kvinnor tänker på 
design och praktisk funktion. Vissa män kanske vågar ställa en del frågor till 
mig som de inte hade vågat ställa till min manliga kollega…
Anette ser gärna fler kvinnor i branschen. 
– Jag rekommenderar definitivt andra att välja energibranschen. Män och 
kvinnor har olika erfarenheter och synsätt och det här är inga ”obegripliga” 
saker. Dessutom är det mycket trevligare när det är en blandning av män 
och kvinnor i arbetslivet.

Energiprofiler



Anna Vedberg
lÄSEr till ElKrAFtSingEnJör på HögSKolAn 
i VÄSt

– Jag trivdes inte med mitt jobb som 
läkarsekreterare och funderade jag på vad jag 
egentligen tyckte var roligt. Jag har alltid gillat matte och fysik så 
därför lät den här utbildningen bra. 
Anna går nu tredje och sista året på utbildningen. Hon läser totalt tre och ett 
halvt år eftersom hon har valt att läsa utbildningen med coop, vilket innebär 
att hon arbetar ett år av utbildningen. 
– när jag arbetade med montörerna tyckte de att det var kul att det kom en 
tjej eftersom det inte är så många tjejer ute. Jag tycker att man måste våga 
satsa på det som man vill och inte vara rädd för att ge sig in i en mansdom
inerad bransch. Det är inte så farligt som man kan tro. nu är det dessutom 
ett väldigt bra läge för tjejer: många företag arbetar med jämställdhet och 
arbetsmarknaden är bra.

Ann-Charlott Larsson 
induStridoKtorAnd på VÄXJö uniVErSitEt ocH 
procESSgruppcHEF på AlStoM powEr

– Jag har valt att arbeta inom det här området av 
miljöskäl. Jag arbetar med bioenergiteknik med 
fokus på värmeproduktion och miljö. Vi säljer reningsteknik som tar hand 
om farliga ämnen som bildas vid förbränning. Varje gång vi lyckas sälja 
våra reningsmetoder blir luften lite renare och miljön lite bättre för framtida 
generationer. Just nu är det väldigt mycket aktivitet inom energiområdet i 
Europa. EU har nya krav på rening som ska vara genomförda till 2008 och 
i vissa länder görs det stora satsningar.
Att branschen är mansdominerad ser AnnCharlott inte som något prob
lem. 
– Jag har jobbat med detta i 20 år och i många sammanhang varit den 
enda kvinnan eller en av få. Men jag ser det inte som ett problem. Efter ett 
tag spelar det ingen roll om man arbetar med män eller kvinnor, det viktiga 
är att man trivs. Sen kan det så klart vara trevligt med en blandning. 
– Alla industriella ingenjörsjobb har ju dominerats av män, den här bran
schen också. Men det är egentligen ingen skillnad på det man arbetar 
med.



Som tekniker eller ingenjör inom energiområdet kan du arbeta både med energi och miljöfrågor inom t ex bio
energi, vindkraft eller kärnkraft, inom industri, offentlig sektor eller konsultbranschen.Det finns energiutbildningar 
som passar alla. Ky (kvalificerad yrkesutbildning), högskole och universitetsutbildningarna är på mellan 1,5 år 
och 4,5 år och kräver olika förkunskaper. Har du inte förkunskaperna så går de alltid att skaffa, till exempel genom 
att läsa ett naturveteskapligt basår på högskolan.

VÄXAndE SEKtor
På grund av naturlig personalomsättning, pensionering och ett antal nya anläggningar finns det ett behov av ny 
personal inom energisektorn. Enligt en marknadsanalys (2002) är 40 procent av de 14 000 som arbetar i tekniska 
yrken kring Sveriges energiförsörjning över 50 år. Knappt en tiondel är under 30 år. Det betyder att ganska många 
kommer pensioneras snart och att det kommer finnas plats för fler unga. Energibranschen har därför arbetat för 
att få till stånd fler utbildningar. Av de 14 som fick den första kvalificerade yrkesexamen från Driftteknik inom 
energisektorn 2005 i Växjö, hade nio fast anställning redan på examensdagen. 

vill du ArbetA med Något som berör helA världeN och som AllA 

ANväNder vArje dAg? då skA du gå eN utbildNiNg som ger dig 

möjlighet Att ArbetA med eNergi. det fiNNs måNgA iNtressANtA 

Yrkesmöjligheter.

Arbeta i energi-
branschen



här kAN du hittA iNfo om olikA utbildNiNgAr:

Ky-utbildningar – www.ky.se
Högskole- och universitetsutbildningar – www.studera.nu
prova till exempel att söka på energi i fritext. 

några exempel på energiutbildningar:

driFttEKniK inoM EnErgiSEKtorn, VÄXJö/JönKöping
Mer information: www.kysmaland.se eller www.ky.se

HögSKolEingEnJör EnErgitEKniK – bioEnErgiSyStEM, VÄXJö uniVErSitEt
Mer information: www.vxu.se/td/utb/

EnErgiingEnJör - FörnybAr EnErgi, HögSKolAn i HAlMStAd.
Mer information: www.hh.se

ElKrAFtingEnJör, HögSKolAn VÄSt
Mer information: www.hv.se

ciVilingEnJör i EnErgiSyStEM, Slu/uppSAlA uniVErSitEt
Mer information: www.slu.se eller www.uu.se

driFt ocH undErHållningStEKniKEr, EnErgi, 80 Ky-poÄng i oSKArSHAMn, 
Mer information: www.oskarshamn.se/nova

inStAllAtion AV EnErgiEFFEKtiVA SyStEM, 60 Ky-poÄng i trAnåS, 
Mer information: www.kysmaland.se

driFtingEnJör, 120 poÄng på SJöFArtSSKolAn i KAlMAr, 
Mer information: www.sjofartshogskolan.se

Utbildningar



Broschyren är framtagen i projektet Energi i ett genusperspektiv av Energikontor Sydost och Energiråd Väst i samarbete 
med  AV-Media, Utbildningsradion och Nätverket SIP.
Energikontor Sydost och Energiråd Väst arrangerar energikvällar för kvinnor om energi kopplat till miljö och privat-
ekonomi. Samtidigt utarbetar Nätverket SIP nya metoder för att intressera tjejer för energifrågor. 
För skolorna producerar AV-Media och Utbildningsradion en temalåda med lärarhandledning och undervisningsmaterial. 
Dessutom kontaktar projektet energiföretag i regionen för att diskutera genus och lönsamhet. Projektet delfinansieras av 
Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden och Statens Energimyndighet.


