
 
 

 
 
 
 
 
 

    

Utbildning får högt betyg av Svenskt Näringsliv 
 
Utbildningen ”Industriell miljö- och processteknik” vid Luleå tekniska universitet (LTU) rankas  
högt av Svenskt Näringsliv. På en ny webbplats där organisationen listar vilka utbildningar som  
samverkar bäst med näringslivet, kommer LTU:s utbildning på andra plats.  

 
- Vi är väldigt stolta och glada för att vår samverkan med industrin uppmärksammas. Det har funnits 

ett aktivt samarbete alltsedan uppstarten av utbildningen, både när det gäller studentrekrytering och 

under hela utbildningstiden, säger Josefin Enman, lektor på Industriell miljö- och processteknik, vid  

Luleå tekniska universitet.  

 

De studenter som utexamineras från civilingenjörsutbildningen Industriell miljö- och processteknik 

vid Luleå tekniska universitet är mycket attraktiva på arbetsmarknaden. Att utbildningen är populär 

visar sig också i att antalet sökande till utbildningen nästan fördubblades mellan 2011 och 2012.  

 

Svenskt Näringslivs nya webbplats "Samverka Mera - Nyckeln till arbetslivet" jämför Sveriges 

utbildningars samverkan med näringslivet. Olika topplistor genereras beroende på vilka kriterier 

användaren på webbplatsen registrerar. Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora 

och stora företag.  

 
              Upplysningar: Leif Nyberg, presskontakt, Luleå tekniska universitet 
                                     0920-49 33 88, 076-899 1188, leif.nyberg@ltu.se 
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