
Inriktning: Material

Vad blir jag?
Som civilingenjör med inriktning mot material har du stor valfrihet, eftersom din kompetens är efterfrågad i många branscher. 

Traditionellt är tillverkningsindustrin en vanlig arbetsplats, där kraven på material till t ex bilar och maskindelar är höga. 

Elektronikbranschen är ett annat exempel, där t ex mindre, effektivare telefoner ställer nya krav på materialen. Också inom 

läkemedelsbranschen behövs kunskaper kring material. 

 Det bedrivs mycket forskning kring material och många studenter väljer att fortsätta inom den akademiska världen eller att 

arbeta på ett forskningsföretag.
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Ceriumoxidyta som spruckit upp, fotograferad med ett svepelektronmikroskop. Materialet återfi nns som katalysator (dvs ett material som 

skyndar på en kemisk reaktion utan att själv förbrukas) för olika reaktioner.
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Tänk dig att kunna framställa ett material som får just 
de egenskaper du väljer! Utvecklingen är beroende av 
funktionella, hållbara material med avancerade egenska-
per; med rätt material kan vi bygga bilar som är lätta och 
krocksäkra, plastfl askor som är vänliga mot miljön och
mobil telefoner som är mindre än någonsin.

INOM MATERIAL ARBETAR du med utveckling och det finns sällan 

några färdiga lösningar. Gillar du problemlösning och tycker 

om utmaningar är det här en inriktning för dig! Vilket mate-

rial tror du t ex att pacemakern på bilden nedan bör tillverkas 

av för att fungera i kroppen?

MATERIAL FOKUSERAR PÅ oorganiska material, som är fasta, 

hårda material och polymerer, det vill säga plaster. Genom 

inriktningen får du en djupare förståelse för hur moderna 

material fungerar och hur de framställs. Väljer du kursen 

Polymerkemi arbetar du med plaster och lär dig hur de kan 

användas i miljövänliga batterier och bränsleceller, och inom 

medicinen i förpackningar, proteser och i tabletter. Visste du 

till exempel att man använder avancerade plaster runt vissa 

tabletter för att reglera hur fort medicinen släpps ut i kroppen? 

I kursen Mikroskopisk karakterisering av material använder du 

avancerad utrustning för att analysera material på nanonivå. 

Det betyder att du ser materialets atomer i mikroskopet!

UNDER UTBILDNINGEN ARBETAR du mycket i projektform, där du 

använder de kunskaper du skaffat dig genom föreläsningar och 

övningar för att lösa problem. Gästföreläsningar, studiebesök 

och samarbeten med det lokala näringslivet är vanliga och 

ger dig en god inblick i branschen. I projektkursen Polymera 

material genomför du ett projekt i samarbete med ett företag i 

regionen. Företagen är ofta inriktade mot produktutveckling, 

och kanske deltar du i utvecklingen av ett material som kan 

användas i en förpackning eller ett läkemedel.

Material som gör framtiden möjlig

[nanoteknik]
Nano betyder miljarddel och kommer från det grekiska 

ordet nanos, som betyder dvärg. Nanoteknik handlar om att 

studera och manipulera materien på atomär nivå för att kunna 

designa speciella egenskaper och funktionalitet. Populärt 

kallas detta ibland för atomslöjd. Det fi nns redan åtskilliga 

exempel på nanoteknik inom dagens industri: slitstarka däck, 

tillverkning av målarfärg och cement, UV-fi lter i solkräm. 

Nanostrukturerade ytor som inte repas och inte blir smutsiga 

har börjat dyka upp i stekpannor och på byxor.
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