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Varför behövs Nanoingenjörer?

”Det måste komma ut ingenjörer som hänger med i den senaste 
utvecklingen eftersom nanoteknik implementeras inom fler och 
fler områden.”

”Med förmågan att förstå ett brett spektrum av ämnen och kun-
skaper kan en Nanoingenjör lyfta blicken och se en fråga ur ett 
perspektiv som en annan ingenjör kanske missar.”

”Det är en styrka att kunna förstå varje del av verksamheten, 
speciellt om man sedan vill projektleda eller styra sina egna forsk-
ningsprojekt.”

”Många industrier har uppmärksammat att det är Teknisk nanove-
tenskaps breda spetskompetens som de saknar och skulle kunna 
utvecklas mer med.”

”För att kunna göra något som inte gjorts förut eller att kombinera 
gamla metoder och kunskaper på spännande, nya sätt.”

”Nano ger möjlighet att snabbt sätta sig in i ett område tillräckligt 
mycket för att kunna ha en diskussion och ta beslut runt viktiga 
aspekter i utvecklingsarbetet.”

Exempel på arbetsgivare

• ABB
• Accenture
• Axis
• Atos Medical AB
• BoneSupport AB
• Chalmers
• Danmarks Tekniska 

Universitet
• Gambro AB
• GlaxoSmithKline
• Haldor Topsoe
• HemoCue
• Höganäs AB
• IKEA
• Intel

• JP Morgan
• Karolinska Institutet
• SAAB Kockums AB
• LundaLogik AB
• Lunds Energi
• McKinsey
• Nordea
• Sandvik
• SolVoltaics
• Spago Imaging
• ST Ericsson
• Tetra Pak
• Thin Film Electronics
• Volvo

Rubrik?

Våra studenter är attraktiva på arbetsmarknaden. Flera utveck-
lar avancerade tekniska produkter och system. Vissa startar 
innovationsbolag medan andra anställs som specialister eller 
forskare inom biomedicin, elektronik eller materialteknik. Några 
arbetar vid svenska eller utländska universitet.

Här är exempel på nuvarande arbetsgivare för nanoingenjö-
rer: ABB, Accenture, Axis, BoneSupport, Chalmers, Danmarks 
Tekniska Universitet, Gambro, GlaxoSmithKline, Haldor Topsoe, 
HemoCue, IKEA, JP Morgan, Kockums, Lunds Energi, McKinsey, 
Nordea, Sandvik, SolVoltaics, Spago Imaging, Tetra Pak, Volvo.
Denna broschyr är framställd för att användas i våra studenters 
kontakter med potentiella arbetsgivare. 

Mer information om utbildningen finns på vår webbplats 
www.teknisknanovetenskap.lth.se

Specialisering Material

Denna nanoingenjör har förmågan att designa, syntetisera och 
karakterisera funktionella material och är bekant med syntes- 
och karakteriseringsmetoder för ett brett spektrum av material. 
Kunskaper om såväl polymerer och biokompatibla material som 
om oorganiska material, exempelvis kompositer, halvledare och 
nanopartiklar, öppnar för utveckling av material med helt nya 
kemiska och fysikaliska egenskaper. Exempel på detta är för-
bättring av insidan på mejeriförpackningar.

Nyckelkurser för en materialspecialiserad nanoingenjör är bl.a. 
materialkemi, kristalltillväxt och halvledarepitaxi, polymerkemi 
samt nanomaterial - termodynamik och kinetik.

Specialisering Högfrekvens- 
och nanoelektronik

Denna nanoingenjör har förmågan att arbeta med moderna 
elektronikkomponenter och elektroniska kretsar vars funktioner 
är baserade på elektroniska fenomen på nanoskalan. Ingenjö-
ren bemästrar såväl grundläggande komponentfysik som de 
olika systemperspektiv som gäller för moderna elektroniska 
tillämpningar, vilket öppnar för utveckling av komponenter 
och system med speciellt nanoperspektiv samt bioelektroniska 
tillämpningar. 

Nyckelkurser för en elektronikspecialiserad nanoingenjör är bl.a. 
nanoelektronik, höghastighetselektronik, analog IC-konstruk-
tion samt digital IC-konstruktion.

Specialisering Nanofysik

Denna nanoingenjör har förmågan att designa och realisera 
funktionella elektroniska, fotoniska och nanomekaniska kom-
ponenter och system. Kompetensen baseras på kunskaper i 
kvantmekanik och kvantkemi, avancerad fasta tillståndets fysik 
för halvledande och organiska material och elektronstrukture-
genskaper. Verksamhetsområden kan vara inom nanofotonik 
- för utveckling av nya, energieffektiva lysdioder - eller nano-
mekanik - speciellt för nanoelektromekaniska system och olika 
sensorapplikationer.

Nyckelkurser för en fysikspecialiserad nanoingenjör är bl.a. 
kvantmekanik och matematiska metoder, avancerad framställ-
ning av nanostrukturer, halvledarfysik samt fysiken för lågdi-
mensionella strukturer.

Specialisering  
Nanobiomedicin

Denna nanoingenjör har förmågan att hantera och analysera 
biologiskt material, såsom DNA, protein och levande celler och 
kan applicera nanoteknik och nanovetenskap på biologiskt 
och medicinskt relevanta frågeställningar. Ett nytt arbetsfält 
har tillkommit i gränslandet mellan nanoteknik och biomedicin, 
där ingenjören kan arbeta med att koppla elektronik till levande 
celler eller utveckla diagnostiska analysmetoder.

Nyckelkurser för en nanoingenjör specialiserad inom nanobio-
medicin är bl a experimentell biofysik, introduktion till minia-
tyriserande analysmetoder, immunteknologi och neurobiologi. 

”Större delen av min arbetstid 
spenderar jag i vårt renrum där jag 
använder många av de tekniker jag 
läste om under utbildningen.”

”Nanoingenjören kommer 
vara konsulten, som förstår 
elektroingenjörens problem, 
men inser att svaret finns inom 
materialkemin eller biologin.”

Mats Almström, Systems Engineer
SAAB Kockums AB

” Jag jobbar med nanopartiklar. 
I mitt jobb behöver jag skifta 
disciplin för att lösa olika problem 
som uppkommer. Att ha kunskap 
inom många olika fält gör att jag 
får ta hand om mycket varierande 
projekt. Det är en styrka att kunna 
förstå varje del av verksamheten.”

Sania Bäckström
Research Scientist

Spago Medical

”Intel vill inte bara ha någon som 
kan halvledarfysik utan även 
någon som har materialkompetens. 
För att kunna göra högpresterande 
komponenter krävs även en hel 
del kemi- och materialkunskaper. 
Här hade jag stor glädje av 
den stora bredden som Teknisk 
Nanovetenskap erbjuder.”

Anil Dey
Device Engineer

Intel Corporation, USA

Susanne Norlén, Process Control Manager
Thin Film Electronics

Civilingenjör  
Teknisk nanovetenskap
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA



Årskurs 2

Under andra året kompletteras kunskaperna från fysik- och kemi-
kurserna med biologi. Nanoperspektivet blir tydligt i två material-
relaterade kurser och i kursen kvantfenomen och nanoteknologi. 
Matematiken fortsätter med bl.a. tillämpad matematik, anpassad 
för fenomen på nanoskalan.

Efter år 2 har teknologerna förfinat sin förmåga i flera av de 
generella färdigheter som de tillägnat sig under första året. La-
borationserfarenheterna har utökats till att också gälla arbete i 
biologi- och elektroniklabb. Vidare har teknologerna utvecklat 
sina programmeringskunskaper, genom sin förmåga att utnyttja 
beräkningshjälpmedel som t.ex. Matlab. Erfarenheterna av arbete 
i projekt har också fördjupats.

Årskurs 3

Under tredje året växer sig nanovetenskapen allt starkare. 
Teknologerna får såväl praktiskt som teoretiskt tillägna sig 
kunskaper inom avancerade analysmetoder på nanoskalan. 
Framställning och karakterisering av halvledarkomponenter är 
ett annat område inom vilket teknologerna fördjupar sig. Ingen-
jörsverktyg såsom statistik och reglerteknik ger nya perspektiv 
och stöd i det fortsatta arbetet. Två projektkurser avslutar den 
obligatoriska delen av programmet; hållbar utveckling och 
projekt nanoingenjör. Båda kurserna stimulerar, genom stora, 
tvärvetenskapliga projekt, användandet av kunskaper som tek-
nologerna förvärvat under utbildningens första fem terminer.

Efter år 3 har teknologerna en högt utvecklad färdighet i pro-
blemlösning och i att använda ingenjörsverktyg. De har också 
en mycket god förmåga att kommunicera tvärvetenskapligt, 
både muntligt och skriftligt. Teknologerna har ytterligare ut-
vecklat sin förmåga att arbeta i projekt och har skapat sig en 
bild av sin framtid inom nanovetenskapen. De är nu redo att 
utföra ingenjörsmässigt arbete ute i arbetslivet.

Årskurs 1

Under första terminen exponeras teknologerna för tre ämnesom-
råden; nanovetenskap, fysik och matematik. Dessa tre spår löper 
parallellt under hösten och går under den andra terminen över i 
programmering, kemi och mer matematik.

Tanken är att ge den nya teknologen en överblick av nanotekni-
kens bredd och programmets särart samt att ge de grundläggande 
kunskaper som behövs för att kunna fördjupa sig i nanoveten-
skapen.

Efter år 1 har teknologerna tränat att arbeta i projekt, att redovisa 
muntligt och skriftligt, att framställa vetenskapliga posters och 
att kommunicera vetenskap. Teknologerna har börjat använda 
modelltänkande vid problemlösning och introducerats i informa-
tionssökning. De har arbetat laborativt i såväl fysik- som i kemi-
miljöer, både i grundutbildnings- och i forskningslabb, och fått 
grundläggande kunskaper i programmering.

Teknisk nanovetenskap

Gränserna mellan traditionella kunskapsområden som medicin, 
biologi, fysik, kemi, materialvetenskap och elektronik håller på 
att suddas ut. Utvecklingen av tekniker inom dessa områden 
går fort och produktutvecklingen sker allt oftare på atomär 
nivå för att få fram nya och unika egenskaper som behövs till 
morgondagens teknologi. På den atomära skalan gäller andra 
lagar, vilket kräver förståelse och kompetens att förutsäga dessa 
samband. Samtidigt ökar möjligheten att värdera en produkts 
säkerhet i och med studier på nanoskalan. Man kan därför på 
ett effektivt sätt förhindra att skador hos människor och natur 
uppkommer. För att lyckas med detta krävs ofta en tvärveten-
skaplig kompetens för att analysera, tolka och bedöma resultat 
från olika forskningsområden. Tvärvetenskapen möjliggör ar-
bete i olika tekniska branscher, en förståelse och överblick av 
arbetsprocessen samt en god förmåga att kommunicera med 
forskare och specialister inom olika områden.

Teknisk nanovetenskap är både en allmängiltig civilingenjörs-
utbildning med kurser inom matematik, programmering och 
hållbar utveckling och en tvärvetenskaplig utbildning med 
kurser inom biologi, kemi, fysik och elektronik. Utbildnings-
specifika kurser ger träning i att identifiera, formulera och lösa 
olika problem inom nanotekniken, vilket ger teknologerna en 
stadig grund inför den tvååriga specialiseringen under åk 4 och 
5. Det finns fyra områden att fördjupa sig inom - högfrekvens- 
och nanoelektronik, nanobiomedicin, material eller nanofysik.  
Utbildningen avslutas med ett examensarbete över en termin. 
Programmet och dess upplägg är det enda i Sverige, präglat 
av närheten till Lunds universitets starka forskningsmiljöer, och 
tillgodoser behovet av tvärvetenskapliga ingenjörer.

NANOINGENJÖRENS KOMPETENS
• God förmåga att arbeta både individuellt och i projekt-

grupper, inklusive att driva projekt samt att ansvara för och 
presentera resultat på både svenska och engelska.

• God förmåga att hantera olika mät- och analysinstrument 
såsom oscilloskop och elektronmikroskop samt att arbeta i 
kemi- och biologilaboratorier.

• God förmåga till tvärvetenskaplig kommunikation, dvs att 
både tala med och förstå specialister från olika branscher 
och vetenskapsområden.

• God förmåga att hantera olika system från makro- ner till 
mikro- och nanonivå, dvs från till exempel hela chip ner till 
transistorer och nanopartiklar.

Kurser

• Nanovetenskap och nanoteknik
• Fysik - våglära, termodynamik och atomfysik
• Endimensionell analys
• Linjär algebra
• Allmän, oorganisk och organisk kemi
• Programmeringsteknik

Kurser

• Flerdimensionell analys
• Cellens biologi
• Människans fysiologi
• Kvantfenomen och nanoteknologi
• Nanoteknikens matematiska metoder
• Elektroniska material
• Funktionella material
• Ellära och elektronik

Kurser

• Process- och komponentteknologi
• Analys på nanoskalan
• Matematisk statistik
• Reglerteknik
• Sensorer
• Projekt nanoingenjör
• Hållbar utveckling med nanoperspektiv
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