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Ämnesbeskrivning av huvudområdet Energi- och Miljöteknik 
 

Framtidens utmaningar ställer allt högre krav på kunskap inom energi- och miljöområdena, 
såväl i form av specialister som i form av ökad generell kunskap hos olika yrkesgrupper. Därför 
finns ett behov av att ge utbildningar och utfärda examina inom de områdena.  
 
Huvudområdet Energi- och Miljöteknik kännetecknas av samspelet mellan energi- och 
miljöämnena. Ett systemperspektiv på hållbar utveckling innebär, att frågeställningar inom 
energiområdet även har en miljödimension, och att energifrågorna får en framträdande roll i 
olika typer av miljöanalyser. 
 
Energi- och Miljöteknik har sin tyngdpunkt i det teknikvetenskapliga perspektivet. Genom en 
fördjupad förståelse för såväl grundläggande tekniska samband som industriella tillämpningar, 
förmedlar utbildningar/kurser inom Energi- och Miljöteknik förmågor till kritisk analys och 
syntes. Förståelsen för de grundläggande sambanden och för industrins och samhällets villkor 
är förutsättningar för att analysera energi- och miljöfrågor, och för att generera lösningar på 
framtidens problem.  
 
Energi- och Miljöteknik karakteriseras av kurser på såväl grundläggande som avancerad nivå 
som ges av de tre ämnesområdena (Se även figur nedan):  

 Energisystem 

 Industriell miljöteknik 

 Mekanisk värmeteori och strömningslära 
 
 
Ett huvudområde bör kännetecknas av en 
tillfredställande forskningsöverbyggnad och en 
verksamhet som kan bedömas hållbar över tiden. 
Nedan återfinns en beskrivning av ämnesområdenas 
verksamhet. De olika ämnesområdena samverkar 
inom ramen för flera utbildningar (tex M- och EMM-
programmen samt Masterprogrammet Energy and 
Environmental Engineering inom LiTH). 

 
 
Ämnet Energisystem präglas av systemtänkande, helhetssyn och långsiktighet samt främjande 
av resurshushållning och minskad miljöpåverkan. En grundläggande tanke är att vidta 
medvetna och aktiva åtgärder vid planering och uppbyggnad av energisystem. Sådana åtgärder 
kan vara förbättrad energihushållning, övergång till förnybara energislag, effektivisering av 
systemen för bästa möjliga resurshushållning med arbete, kapital, råvaror och energi samt att 
avvärja de hotande miljöförändringarna.  



      
  Programnämnden för maskinteknik & design 
  Dnr LiU 2011-00079 
  2011-04-20 
 

  2 
 

 
Forskningens inriktning handlar om nationella och regionala energisystem, industriella 
energisystem och byggnaders energisystem. Här utvecklas kunskap som ska bidra till att 
utforma resurssnåla och hållbara energisystem.  Energiomvandling och -distribution studeras 
för en mängd olika energiformer. Byggnaden som energisystem studeras, såväl ur ett samhälls- 
som ur ett industriellt perspektiv. De olika perspektiven återkommer vid forskning kring 
styrmedel för minskad energianvändning.   
 
I utbildningen används systemanalytiska, matematiska och numeriska metoder, särskild 
optimering samt detaljerade mätningar för att analysera frågeställningar. De kurser som ges 
baseras på ämnets forskningsinriktning, och projektarbeten sker i nära samarbete med 
energibolag, industrier och branschorganisationer. 
 
Ämnet sysselsätter idag 3 professorer, 3 lektorer/docenter, 3 adjunkter, 2 forskarassistenter 
och 12 doktorander. Sedan 10 år bedrivs en tvärvetenskaplig forskarskola (Program 
Energisystem) på nationell bas. Det tvärvetenskapliga synsättet och det systemvetenskapliga 
angreppssättet har bidragit till att avdelningen Energisystem betraktas som framgångsrik och 
välkänd både nationellt och internationellt. 

Flertalet av ämnets forskningsprojekt sker i nära samarbete med industrier, kommuner och 

offentliga organisationer, såväl nationellt som internationellt. 

 

Industriell miljöteknik är ett tvärvetenskapligt ämne som handlar om att vända miljöproblem 

till möjligheter i utformningen av det resurseffektiva samhället.  

Forskningen inom ämnet syftar till att generera kunskap om aktiviteter, verksamheter och 

åtgärder som avser att förbättra miljöprestanda kopplad till produkter, processer, organisationer, 

tjänster och tekniska system. För att åstadkomma detta utnyttjas analyser som utgår från vida 

systemgränser (miljösystemanalys) och förståelse för de organisatoriska sammanhang där 

förbättring kan ske (miljöledning). Forskningen präglas av ett strategiskt och förebyggande 

perspektiv. Aktuell forskning berör bl.a. hållbara städer, produkt-tjänstesystem och utveckling 

av nya miljötekniska lösningar. 

Grundutbildning ges inom området miljöteknik och miljöledning respektive produktutveckling. 
Kurser ges såväl på grundläggande som på avancerad nivå inom huvudsakligen 
civilingenjörsutbildningar och internationella mastersprogram på Linköpings universitet. 
 
Inom ämnet arbetar tre professorer (industriell ekologi (2) respektive ekodesign och produkt-

tjänstesystem (1)), två lektorer med docentkompetens, fyra lektorer, två forskarassistenter, 1 

adjunkt och ca 10 doktorander. Nyrekrytering av ytterligare lektorer pågår. 
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De internationella forskningskontakterna är omfattande, och samarbeten återfinns bland 

universitet över hela Europa, Asien, USA och även i Afrika. 

 

Ämnet samverkar aktivt med miljöteknikföretag såväl nationellt som regionalt. Exempel på 

företag med nära samverkan är Tekniska Verken, HTC-Sweden AB, Qlean Scandinavia AB, 

E.ON., Stena Miljöteknik AB, Polyplank AB. Även svenska kommuner är viktiga 

samarbetspartners. 

 

 
Mekanisk värmeteori och strömningslära är ett ämnesområde med omfattande undervisning 
på såväl grundläggande som avancerad nivå, och man bedriver grundläggande och tillämpad 
forskning. Inom det utpräglat tvärtekniska ämnesområdet återfinns grunddiscipliner som 
termodynamik, strömningslära, värmeöverföring, energiteknik och aerodynamik. 
Ämnesområdet erbjuder den nödvändiga basen för tillämpade studier av t ex energi och miljö.  
 
Forskningen vid ämnesområdet omfattar huvudsakligen fem delområden: industriell 
strömnings- och värmeteknik, biofluidmekanik, tillämpad energiteknik, aerodynamik samt 
turbulens. Projekt är av både grundläggande och tillämpad karaktär, där tillämpade projekt 
ofta hamnar mellan ett eller flera av ämnesområdets delområden. Den aktuella forskningen 
behandlar t ex modellering av värmetransport i industriella formningsprocesser, filmkylning av 
ledskenor i gasturbiner, modellering av kolesteroldeponering i blodkärl samt studier av 
framtidens flygplan.  
 
Inom grundutbildningen ges ett tjugotal kurser på alla nivåer anpassade för ett flertal av både 
civil- och högskoleingenjörsprogrammen vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. 
Flertalet avancerade kurser ges på engelska och är således öppna även för internationella 
studenter. 
 
Inom området återfinns idag en professor, två lektorer och två adjunkter samt ca 8 
doktorander. Dessutom finns en adjungerad lektor samt en extern expert. Rekrytering pågår 
avseende två (biträdande) lektorer.  
 
Ämnesområdet har ett omfattande nationellt och internationellt samarbete med t ex Stanford 
University, KTH, University of California San Francisco, Gent University, NTNU i Trondheim för 
att nämna några.  
 
Inom mekanisk värmeteori och strömningslära finns ett stort antal industrikontakter, både 
lokalt och nationellt. Under åren har t ex ett stort antal industriprojekt genomförts inom 
industriell strömnings- och värmeteknik och energiteknik innehållande allt från 
värmeutveckling vid tråddragning till värmeproblem i nästa generations vindkraftverk. 



      
  Programnämnden för maskinteknik & design 
  Dnr LiU 2011-00079 
  2011-04-20 
 

  4 
 

 

 
Ämnesbeskrivning av huvudområdet Produktutveckling 
 
 

Produktutveckling i ett företag, eller annan verksamhet, innefattar aktiviteter från 
kund/användare/marknad till färdig produkt eller tjänst. Produktutveckling bygger på 
strukturerade, iterativa, integrerade och kreativa processer och metoder som syftar till att 
definiera behov eller frågeställningar och utifrån detta skapa, verifiera och dokumentera en 
produkt, tjänst eller ett system. Dagens produktutveckling kräver multidisciplinär samverkan 
mellan olika kunskapsområden inom t ex maskinteknik, produktion, design, miljöteknik, 
elektronik, ekonomi, interaktionsdesign och ergonomi. 
 
Produktutvecklare har en viktig roll att fylla för att omsätta nya tekniska landvinningar till 
framgångsrika produkter, tjänster och system. Detta innebär att det ställs höga krav på 
ingenjörerna som examineras, att behärska och förstå förutsättningar, metoder och tekniker 
för design och produktutveckling utifrån många olika perspektiv.  
 
Huvudområdet produktutveckling är multidisciplinärt till skillnad mot mer disciplinära 
huvudområden. Huvudområdet har sin tyngdpunkt i det teknikvetenskapliga perspektivet på 
design och produktutveckling i industriell, eller annan, verksamhet. 
 
Vid Linköpings universitet finns många ämnesområden och forskare som arbetar inom 
området produktutveckling. Ett urval av aktuella ämnen med forskningsöverbyggnad vid 
teknisk fakultet är:  

 IEI/Maskinkonstruktion: (1 prof., 2 lektor, 3 adj.) Forskning inom datorstöd i 
produktutveckling, design och produktutvecklingsmetodik. Undervisning inom design, 
formgivning, CAD, visualisering, produktutvecklingsmetodik mm. 

 IEI/Industriell miljöteknik: (1 prof., 2 lektorer) Forskning och undervisning inom 
miljödriven produktutveckling och integrerad produkt- och tjänsteframtagning. 

 IDA/Interaktionsdesign: (3 lektorer) Forskning och undervisning inom interaktions- och 
tjänstedesign, användardriven design och utveckling, designmetodik mm. 

 IEI/Produktionssystem (avdelningarna Monteringsteknik, Produktionsteknik, Träteknik): 
(1 prof, 2 lektorer, 1 adj): Forskning inom design för återtillverkning, träindustriell 
produktion. Undervisning inom material för design, möbeldesign, träteknik mm.  

 IEI/Kvalitetsteknik: (2 lektorer): Forskning inom tjänsters utveckling både för 
industriella verksamheter och tjänsteverksamheter. Undervisning inom kundfokuserad 
produkt- och tjänsteutveckling samt design for Six sigma. 

 IEI/Industriell ekonomi: (2 lektorer). Forskning och undervisning inom 
produktutveckling i små företag. 
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 IEI/Industriell marknadsföring: (2 lektorer). Forskning inom utveckling av industriella 
tjänster. 

 
Det sammantagna antalet lärare inom området produktutveckling är således mer än 20 
personer fördelade på 3 professorer, 15 lektorer (varav 6 med docentkompetens) samt 4 
adjunkter. Vidare finns i dagsläget ca 160hp kurser (100 på A-nivå och 60 på G1 och G2-nivå) 
som skulle kunna klassas produktutveckling. Dessa kurser finns främst på DPU-programmet, 
men till viss del även på M- och I-programmen.  
 
LiTH har även resurser i form av labmiljöer och datorsalar med programvara för modellering 
och simuleringar av produkter, avancerad utrustning för användarstudier, samt studios för 
design och utveckling av gränssnitt mot produkter, system och tjänster.  Vidare finns 
modellverkstad och utrustning för rapid prototyping, och även tillgång till mekanisk verkstad. 
Genom centrumbildningen Centrum för affärsutveckling i mindre företag (CAM) finns mycket 
goda kontakter och möjligheter till praktiskt arbete i LiU-regionens mindre företag.  
 

 
 


