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Civilingenjörsutbildning i direkt
samarbete med företagen.
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Industriell 
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Luleå tekniska universitet 

Hur ser arbetsmarknaden ut 
för dig och vad kan du jobba med?

Bo Björkman, Professor Processmetallurgi, 
Luleå tekniska universitet

”Processindustri fi nns i hela världen. Du som 
civil-ingenjör i Industriell miljö- och processteknik 
kommer att ha en arbetsmarknad på jordens alla 
kontinenter - Australien, Afrika, Europa, Nord- och 
Sydamerika och Asien. Inte minst Norrlands och 
Sveriges basindustri behöver dig för att fortsätta 
ligga i täten när det gäller teknikutveckling. Industriell 
miljö- och processteknik är en utbildning för dig som 
vill vara med och leda utvecklingen av högkvalitativa 
produkter - effektivt och resurssnålt, med minimal 
miljöpåverkan.”

Andreas Fredriksson, Verkschef
LKAB, Examen LTU våren 2001

”Min vardag som en ingenjör vid ett svenskt företag 
innebär många spännande uppgifter. Det handlar om 
problemlösning på olika nivåer. Resor hör till varda-
gen, både innanför och utanför Sveriges gränser. Jag 
tjänar bra och mina utvecklingsmöjligheter är bra, 
men 
framför allt är mitt arbete som ingenjör och forskare 
intressant, och det är viktigt för mig. Det innebär ut-
maningar som ger mig möjligheten att utvecklas inom 
ett område som jag tycker är kul att arbeta inom. 
Jag trivs att gå till mitt jobb, oavsett dag och tid på 
året. Mycket i min arbetsvardag har jag att tacka 
min utbildning vid Luleå tekniska universitet för.”

Anna-Lena Eriksson, Forskningsingenjör, 
Sunpine AB, Examen LTU våren 2008

”Det bästa med mitt jobb är att jag verkligen får ar-
beta med hållbar utveckling och miljö, vilket ger mig 
möjligheter att värna om naturen och en chans att 
påverka världen.
Företaget håller just nu på att bygga en fabrik som 
ska tillverka grön diesel, d.v.s. miljövänlig diesel 
framställd av restprodukter från papperstillverkning. 
Jag har väldigt varierande arbetsuppgifter, allt från 
praktiskt labbarbete till tekniska upphandlingsmöten. 
Fabriken blir den första i världen att tillverka diesel 
från skogs-råvara i stor skala.”



Vill du 
skapa hållbar 
utveckling?
En av de största utmaningarna inför morgondagen är 
omställningen till ett hållbart samhälle. För att klara detta 
behövs ingenjörer som kan utveckla ny teknik, nya material 
och nya processer. Sådana behövs för att vi i framtiden ska 
kunna nyttja våra naturresurser på ett effektivt och hållbart 
sätt. Många pratar om hållbar utveckling men som ingenjör i 
Industriell miljö- och processteknik skapar du hållbar utveckling!

Utbildningen

Industriell miljö- och processteknik är en teknisk utbildning där du får en bred 
kompetens. 

Stora inslag av projektuppgifter och laborationer ingår i många kurser. Du kom-
mer att ha nära kontakter med lärare, forskare och företag eftersom våra profes-
sorer samt specialister från industrin medverkar i undervisningen.

Fjärde året inleds med en termins praktik, där du får känna på hur det är att 
jobba som ingenjör. Därefter väljer du mellan de två olika inriktningarna som fi nns 
i utbildningen.

Fadderföretag och stipendier

Industriell miljö- och processteknik har bl a fadderföretagen: SSAB, LKAB, 
Boliden, Smurfi tKappa, SCA och Billerud, som stödjer dig som student genom 
utbildningen. Du får som student kontaktpersoner vid företagen redan under din 
första termin. Fadderföretagen ställer också upp med sommarjobb, praktikplatser 
och examensarbeten. Studenter vid Industriell miljö- och processteknik kan söka 
Jernkontorets stipendier på totalt 50 000 kr per person.

Programmets inriktningar

Förnyelsebara produkter och bränslen 
Ett sätt att minska behovet av fossila råvaror är att skapa bioraffi naderier där en 
kombination av olika processer används för att omvandla biomassa till förnyelse-
bara bränslen, kemikalier och material. Om du vill vara med och utveckla dessa 
produkter erbjuder vi en avslutning som gör det möjligt att arbeta med både 
dagens och morgondagens kemiska processer.

Hållbar mineral- och metallutvinning
Mineralteknisk och metallurgisk ingenjörskonst handlar idag inte bara om att 
utveckla effektiva processer utan i än högre grad om att designa processer som 
minimerar energibehov, optimerar resursanvändning, minskar mängden växt-
husgaser, eliminerar stoftutsläpp och stöder konceptet för en hållbar utveckling. 
Inriktningen är unik i Sverige och en av få i Europa och världen.


