
EnErgiingEnjör
med inriktning mot elektroteknik

unik  
utbildning i samarbete  
med näringslivet

2 000 
personer per år kommer  
att behöva anställas i  
energibranschen 



unik utbildning i ElEktrotEknik 
möter regionens kompetensbehov 

1,5 miljarder människor i världen saknar fortfarande elektricitet. 
Sverige är världsledande inom energiteknik och svenska system ut-
gör ofta en del av de globala lösningarna. System med elektoteknik 
är ett av Sveriges ledande exportområden.   
– Starten av elektroteknik på MDH är en möjlighet för oss till-
sammans med övriga aktörer att forma och driva en utbildning 

som matchar dagens och morgondagens behov av elektroteknik-
ingenjörer. Vi vill tillsammans skapa en utbildning som leder till 
intressanta och utmanande jobb, ger en gedigen grund för vidare 
studier och som håller hög kvalitet, säger Per Eckemark, divisions-
chef på Power Systems, ABB.

– Vi ser stora pensions-
avgångar inom 
elkraftsbranschen  
framöver så sam-
arbetet handlar 
i grunden om en 
långsiktig kompe-

tensförsörjning. Utbildningen är en del i det 
samarbete vi har, som handlar om att sätta 
Västerås på kartan som Sveriges främsta 
energistad.   Per Eckemark  
 divisionschef, Power Systems, ABB

– Som infra- 
serviceföretag 
med samhällsvik-
tiga leveranser 
som el, värme, 
kommunikation 
och vatten är rätt 

kompetens avgörande för oss och våra 
kunder. Elektroteknik är ett nyckelområde 
där vi ser stora rekryteringsbehov inom drift, 
analys och utveckling lång tid framöver.
 Magnus Hemmingsson VD, Mälarenergi

– Elektroteknikut-
bildningen är ett 
unikt samarbete 
mellan MDH och 
näringslivet och har 
tagits fram för att 
möta behovet av 

kompetens i vår region. MDH:s forskning 
utgör en vetenskaplig grund och företagen 
bidrar med spetskompetens. 

thomas Wahl akademichef på Akademin  
för ekonomi, samhälle och teknik, MDH

Under flera års tid har världsledande företag i Mälardalen haft stora rekryteringsbehov. Energi- och teknikbranschen i Västeråsregionen 
genomför varje år mer än 2 000 rekryteringar. I samarbete med ABB, Bombardier, Mälarenergi och Westinghouse Electric Sweden startar 
därför Mälardalens högskola (MDH) en unik ingenjörsutbildning med inriktning mot elektroteknik. 

unik utbildning  
i samverkan  
med företag  
i branschen 



Energi ligger i tiden, området utvecklas 
snabbt och branschen skriker efter ut-
bildad arbetskraft. Just därför studerar  
Josefin Åkerström till energiingenjör på 
Mälardalens högskola i Västerås.

Josefin är 23 år och har läst fem terminer 
på programmet. Innan hon började på hög-
skolan hann hon jobba både på förskola och 
i restaurangbranschen.

– Efter att ha läst natur på gymnasiet ville 
jag inte plugga vidare direkt, men när det se-
dan var dags blev det Mälardalens högskola i 
Västerås – av en slump, berättar Josefin.

Energiingenjörsutbildningar 
Sommaren innan Josefin började på Mälar-
dalens högskola blev hon uppringd av en 
student som redan läste programmet i  
energisystem. Hon tipsade Josefin om att 
det fanns ingenjörsutbildningar inom ener-
giteknik i Västerås, något som Josefin inte 

hade någon aning om och blev väldigt posi-
tivt överraskad av. 

– Första terminen innehöll en bra introduk-
tion till att skriva tekniska rapporter och 
hur man gör muntliga presentationer. Det 
var också en hel del matte. Andra terminen 
blev det tuffare när vi kom in på de mer 
tekniska kurserna som till exempel termo-
dynamik och strömnings-
teknik, säger Josefin.

– På högskolan finns 
en matematiksupport 
och den har varit rik-
tigt bra. Dit har man 
kunnat gå när man 
behövt extra hjälp.

Än så länge vet Jose-
fin inte exakt vad hon 
vill jobba med, men är 
övertygad om att fram-
tiden är ljus.

– Jag visste tidigt att jag ville bli energiingen-
jör, och just energiinriktningen känns helt 
rätt i tiden. Området utvecklas snabbt. Jag 
vill helst jobba med att utveckla nya lösnin-
gar i framtiden, kanske till och med forska, 
avslutar Josefin.

josefin vill jobba MEd att utveckla 
nya tEkniska lösningar i framtiden



har du frågor?

Nu har du möjlighet att välja inriktningen 
elektroteknik på energiingenjörsprogram-
met. Utbildningen är framtagen i ett unikt 
samarbete mellan Mälardalens högskola, 
ABB, Bombardier, Westinghouse Electric 
Sweden och Mälarenergi och representanter 
från företagen kommer att ingå i lärarlagen. 
Som student på energiingenjörsprogrammet 
kommer du under din utbildning besöka 
flera närliggande kraftvärmeverk, turbin-

tillverkare, biogasanläggningar samt en rad 
andra samarbetspartners inom energiområ-
det. Du får också göra praktiska mätningar 
i laborationer och utvärdera anläggningar.

Den pågående omställningen till förnybara 
energikällor och de ökade kraven på effektiv 
energianvändning gör att arbetsmarknaden 
förväntas vara mycket god för ingenjörer 
med kunskaper inom elektroteknik. 

Exempel på yrkesroller är projektledare,  
utvecklingsingenjör, konstruktör och arbets-
ledare.

Efter din examen finns även möjlighet 
att studera masterprogrammet i hållbara 
energisystem och därefter söka till forskar-
utbildning.

plugga till ingenjör i ElEktrotEknik

mer information om högskolan
På MälardalEns Högskola pluggar 13 000 studenter. 
Vi är en stor högskola, men det är ändå nära till allt: städer-
nas liv, lärarna och framtida arbetsgivare.

nära näringslivEt Mälardalens högskola får toppbetyg 
av näringslivet. Svenskt Näringsliv gör varje år en under-
sökning som heter Högskolekvalitet. Granskningen rankar 
MDH högt när det gäller samverkan med näringslivet. 

bostadsgaranti Alla studenter som flyttar till någon av 
orterna Eskilstuna eller Västerås får en bostad, antingen i 
studentboende, i korridor eller i egen lägenhet. 

Visste du att Sverige ligger på femte plats i världen över vilka som använder mest el per invånare? Det beror på att vi har många  
industrier, ett kallt klimat och värmer många hus med el. Samtidigt som vi måste energieffektivisera måste vi också ställa om till förnybara 
energikällor – och som framtidens energiingenjör blir det ditt jobb att hitta lösningarna!

ansök  
senast 
15 april

Läs mer på  
www.mdh.se/
elektroteknik

Plugga  
elektroteknik 

och du har stor 
chans att få 
jobb hos de 

medverkande  
företagen

PrograMsaMordnarE  
Elena Tomas Aparicio 021-10 31 46 
elena.tomas.aparicio@mdh.se

studiEväglEdarE  
Magnus Holmgren 021-10 16 80  
magnus.holmgren@mdh.se

Psst! Du har 
även goda 

möjligheter att 
få sommarjobb 

under din 
studietid


