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En civilingenjörs förmåga att ta till sig ny kunskap, hitta smarta och kreativa 
lösningar och förstå sammanhang är egenskaper som näringslivet uppskattar 
och starkt efterfrågar.

Civilingenjörsprogrammet Elektronikdesign riktar sig till dig som är nyfiken på hur 
elektronik fungerar och hur det kan användas i dagens och framtidens samhälle. 
Under utbildningen förmedlas en djup kunskap inom elektronik i kombination med 
projekt där dina kunskaper testas.

Elektronikdesign är en femårig civilingenjörsut-
bildning där du börjar från grunden med kurser i 
kretsteori, analog och digital elektronik, mikro-
datorer och reglerteknik. Utöver den breda basen 
inom elektronik läser du även matematik, fysik, 
programmering och projektledning, precis som 
på andra civilingenjörsutbildningar. Du får tidigt 
börja använda dina elektronikkunskaper i praktis-
ka projekt där du i grupp designar och tillverkar 
prototyper – allt från enskilda kretsar till komplexa 
robotar.

Utbildningen ger dig också gedigen kunskap och 
erfarenhet i ledarskap, gruppdynamik och projekt-
arbete, inom specifika kurser eller som naturliga 
inslag i övriga kurser. Du har även möjlighet att 
bredda dina kunskaper genom att läsa kurser i 
exempelvis industriell ekonomi, entreprenörskap, 
miljöteknik eller teknikhistoria. Kontinuerligt un-
der utbildningen får du även inblick i arbetslivet 
som väntar, bland annat genom gästföreläsningar 
och studiebesök.

På Elektronikdesign ligger fokus på kopplingen 
mellan konstruktion och produktion, vilket märks 
i flera projektarbeten och kurser. En kurs som 
utmärker sig är ”Elektronikdesign med projektled-
ning” där du i grupp konstruerar och bygger en ro-
bot. I samband med projektkursen finns möjlighet 
att ta ut en kandidatexamen i elektroteknik.

Under projektkursen har du knutit samman dina 
kunskaper från de tre första åren och är därmed 
redo för de två sista åren (masternivå) där du får 
möjlighet att fördjupa dina kunskaper och läsa 
något av inriktningsspåren på Elektronikdesign. 
De spår som du kan välja mellan är Trådlösa 
system och Organisk elektronik och energisystem. 
Förutom att läsa de rekommenderade spåren kan 
du även välja andra kurser på Linköpings univer-
sitet inom elektroteknik eller ytterligare bredda 
din utbildning genom att läsa kurser inom andra 
områden.

Civilingenjör i Elektronikdesign

2



0.4

0.5

0.6

0.7

0.80.91.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

3.0

4.0

5.0

10

0.2

0.4

0.4

0.6

0.6

0.8

0.8

1.0

1.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.
7

0.
8

0.
9

1.
0 1.

2

1.
4

1.
6

1.8

2.0

0.2

0.4

0.4

0.6

0.6

0.8

0.8

1.0

1.0

-50

-60

-70

-80
-90-100

-110

-120

-130

-14
0

-1
50

-1
60

-1
70

-9
0

-8
5

-8
0

-7
5

-7
0

-6
5

-6
0

-5
5

-50 -45

-40

-35

-30

-25

0.0
4

0.0
5

0.0
6

0.07

0.08

0.09

0.1

0.11
0.12 0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

0.18
0.32

0.33

0.34

0.35
0.36

0.370.380.39
0.4

0.41

0.42

0.43

0.4
4

0.4
5

0.4
6

0.
47

0.
48

0.
49

<—
 W

A
V

EL
EN

G
TH

S 
TO

W
A

RD
L

EACTANCE COMPONENT (-j
X/Zo),

OR
IN

DUCTI
VE 

SU
SC

EP
TA

N
CE

(-j
B

Yo
)

R
VE I TI CAPAC

Vad läser vi på ED?

*  CDIO står för Conceive, Design, Implement, Operate. Kursen är ett initiativ taget av MIT i Massachusetts, LiU, KTH och 
Chalmers för att stärka de kreativa inslagen i ingenjörsutbildningar. Idag har 50 universitet i 25 länder hakat på initiati-
vet. CDIO-kurser finns på i stort sett alla LiU:s ingenjörsutbildningar.

Spåren på ED (år 4–5):

Teknik

Fysik

Programmering

Elektroteknik

Kandidatprojekt

Valbart

Elektroteknik

Matematik

Fysik

Elektroteknik

Matematik

Programmering

Teknik

Elektroteknik

Valbart

Valbart

CDIO * 
projektarbete

Examensarbete

ÅRSKURS 3ÅRSKURS 1 ÅRSKURS 2 ÅRSKURS 4 ÅRSKURS 5

Trådlösa system

Här ingår design av avancerade elektroniksystem 
med fokus på tillämpningar inom kommunika-
tionselektronik. Särskild specialisering sker inom 
design av analog och analog/digital elektronik i 
radiofrekvensområdet. Ett mindre fokus i spåret 
ligger även på signalbehandling för digital kom-
munikation.

Organisk elektronik och energisystem 

Spårets kurser ger en bred inblick i det nya forsk-
ningsområdet med organisk elektronik som har 
helt nya tillämpningsområden, jämfört med tradi-
tionell elektronik. Du kan också välja att fokursera 
på solceller/effektelektronik där fokus ligger på 
hur man optimalt, med högsta verkningsgrad, kan 
utnyttja solens energi för ett hållbart samhälle.

Inom området elektroteknik bedriver 
Linköpings universitet världsledande 
forskning inom t.ex. organisk elektro-
nik, kommunikationselektronik och 
nanoteknologi.
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På Campus Norrköping studerar ca 5500 studen-
ter vid universitetets fyra fakulteter. Elektronikde-
sign hör till den tekniska fakulteten på Linköpings 
universitet. Lokalerna är moderna och fräscha och 
ligger vackert intill Motala ström. Alldeles intill 
campus ligger även mataffärer och restauranger 
med bra studentpriser.

Vill du åka till något annat av Linköpings universi-
tets campus finns det bra förbindelser mellan Lin-
köping och Norrköping, framförallt med campus-
bussen som är gratis för studenter. Det går även 
vanliga bussar och pendeltåg mellan städerna.

Mottagning, studentliv och sektionen för 
Elektronikdesign

På Linköpings universitet genomförs en mottag-
ning för alla nya studenter som kallas för nolle-pe-
rioden; en period av studier blandat med studie-
sociala aktiviteter under de två första veckorna av 
det första läsåret. Nolle-perioden syftar mest till att 
hjälpa de nya studenterna att lära känna varandra 
och studenter från de äldre årskurserna.

Ett stenkast från Campus Norrköping ligger 
kårhuset Trappan. Där finns under dagtid plats för 
att studera, fika eller bara träffa vänner. Kvälls-
tid arrangeras olika evenemang som nattklubb, 
pubkvällar och sektionskvällar. För den som vill 
engagera sig finns det många studentföreningar 
och verksamheter vid sidan av studierna.

I Norrköping bor och studerar du mitt i stan. Här finns gott om studentboenden 
och samtliga hittar du inom 10 minuters gångavstånd från campus och city.

Sektionen för Elektronikdesign är en förening för 
studenter från programmet. Sektionens huvudsyf-
te är att engagera sig i olika frågor för att påverka 
och göra utbildningen bättre och verka för en bra 
studiemiljö men man anordnar även aktiviteter 
för studenterna inom programmet. Speciellt 
uppskattad brukar sektionens årliga sittning 
”Springbreak” vara. Utöver sektionen finns också 
en rad föreningar för studenter från Elektronikde-
sign, bland annat Eon. Eon är till för den som är 
lite extra intresserad av att konstruera elektronik 
på fritiden. Studenter som är aktiva inom Eon 
brukar till exempel årligen vara med i Robot-SM. 
Det finns även en tjejförening, Elvira, som brukar 
anordna tjejkvällar och andra aktiviteter för de 
kvinnliga studenterna på Elektronikdesign.

Elektronikdesigns arbetsmarknadsdagar 
– ED Goes Business!

Under ED Goes Business bjuder sektionen in fö-
retag och alumner (utexaminerade studenter) från 
programmet för att berätta och visa vad man kan 
göra med en utbildning från Elektronikdesign. 
Arbetsmarknadsdagarna är mycket uppskattade av 
både studenter och företag. Det finns även samar-
beten för sommarjobb och besök på företagen som 
deltar på mässan. Detta visar hur unik utbildning-
en är och att företagen är intresserade av elektro-
nikingenjörer!

Att bo och studera 
i Norrköping
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Johannes Nilsson, åk 2
Jag har alltid tyckt att det är roligt med elektronik och jag har 
växt in i det allteftersom jag pluggat vidare – det är roligare nu än 
när jag började på Elektronikdesign.

Studiekulturen här är jättebra och det finns inget skönare än att 
klara en tenta. Man får bekräftelse på att man kan, att man lär sig 
nya saker och är ett steg närmare att vara en ingenjör.

Max Wennerfeldt, åk 1
Jag trodde att det skulle vara tämligen jobbigt och hade förberett 
mig på armageddon, att de skulle hänga oss upp och ned i taket 
så kunskaperna rann in, men det visade sig vara ett bra tempo. Vi 
fick mycket hjälp att komma igång i början. Mattelärarna hade 
ett bra upplägg med stöd och vi fick mattementorer som hjälpte 
oss att komma in i pluggandet.

Erica Gunhardson, åk 3
Det är mycket praktiskt på utbildningen. Man sitter inte bara 
med näsan i en bok utan man får göra saker. Och man förstår allt 
bättre om man har gjort praktiska övningar. Vi håller på med 
mycket elektronik, vilket är bra, men man ska komma ihåg att i 
nästan allt vi gör ingår det även att jobba med mjukvara så man 
blir bra vän med datorn och alla programmeringsverktyg.

Johan Gustafsson, åk 5
Jag ville bli civilingenjör. Jag hade gått natur och gillat det så det 
var självklart för mig att läsa vidare. Jag kollade i katalogerna och 
fastnade för beskrivningen av Elektronikdesign, att man fick byg-
ga robotar och att det var programmering och mycket elektronik.

Redan de första åren var det väldigt bra uppstyrt. Lärarna var jät-
teduktiga och det var bra struktur på schemat. Till exempel hade 
vi ämnesdagar där vi fokuserade på ett ämne hela dagen.

Roligast är det på projektkurserna, när man bygger någonting 
tillsammans. Man lär sig något nytt, får jobba i grupp och tilläm-
pa allt det där man lärt sig på de andra kurserna. Det kan kännas 
som att det är mycket teori, speciellt i början, så det är väldigt bra 
att man får tillämpa saker.
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Företag och arbetsuppgifter
Efter utbildningen kan du arbeta inom industrin, i Sverige eller utomlands, men 
även på universitet eller forskningsinstitut. Civilingenjörer från Elektronikdesign-
programmet vid Linköpings universitet jobbar idag på globala företag som Erics-
son, Siemens, Texas Instruments, Huawei, Scania och Motorola men även företag 
som Combitech och Syntronic eller små uppstartföretag.

Arbetsuppgifterna varierar stort, alumner från Elektronikdesign arbetar med allt 
från konstruktion, utveckling och testning av system till att leda stora projekt och 
avdelningar. Efterfrågan på elektronikingenjörer är idag hög och det ger dig som 
alumn med examen från Elektronikdesign stora valmöjligheter både vad gäller 
arbetsgivare och arbetsuppgifter.

–  När jag började jobba trodde jag att jag skulle få 
lägga in några hundår innan jag fick röra mig 
utanför kontoret, säger Marcus Zakrisson. Men 
redan första året hann jag med att besöka fyra 
länder, knyta internationella kontakter och skriva 
offerter. Jag gillar att träffa folk och göra affärer, 
så det var en glad överraskning.

Marcus Zakrisson är civilingenjör i elektronikde-
sign och direkt efter examen blev han anställd som 
system-ingenjör på Saab.

–  Här får jag jobba med både projektledning, där 
jag driver utveckling av elektroniksystem, och 
med marknadsnära arbete som att träffa kunder, 
vara försäljningsansvarig ingenjör på mässor 
och besvara anbud.

För att nå dit fick han anstränga sig mycket.

–  Jag har haft varenda omtenta som går att ha, sä-
ger Marcus Zakrisson. Jag måste börja repetera 
lång tid före en tenta för att klara den och jag 
fick slita mig igenom utbildningen.

Som mest hade han 11 omtentor framför sig. Ändå 
klarade han av att ta ut examen i tid.

–  Det var bara att strukturera upp arbetet, ha ett 
mål, bita ihop och beta av omtentorna. Jag har 

kanske inget läshuvud men jag ville verkligen bli 
civilingenjör för att öppna upp möjligheter och få 
bra jobb.

Just jobbet är han väldigt nöjd med, resorna och 
affärerna lockar. Grunden till sina internationella 
uppdrag lade Marcus tredje året på utbildningen.

–  Det är då man får börja välja. Jag inriktade mig 
mot produktutveckling och kvalitetsutveckling 
och nu kan jag välja vad jag vill syssla med. Inom 
Saab finns hur många alternativ som helst och 
jag kommer inte att göra samma sak om fem år 
som jag gör idag. Det kan till och med vara lite 
för bra ibland.

–  Jag borde väl vara hårdare i förhandlingar om 
lön och sånt men min akilleshäl är att jag gillar 
jobbet. Jag rör mig i gränslandet mellan civilt och 
militärt och jobbar med militära applikationer. 
Det passar en deltidsmilitär och hemvärnsman 
som jag.

När han sökte till Linköpings universitet blev han 
förvånad över att han hamnade i Norrköping.

–  Jag fick höra att det var magrare studentliv här, 
säger Marcus Zakrisson. Men ganska omgående 
insåg jag att Norrköping är ett höjdarställe. Man 
bor centralt, pluggar centralt och har nära till allt.

”Redan första året fick jag besöka fyra länder”
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–  För mig finns det ingen vanlig arbetsdag, säger 
Joakim Lindh. Det är stor variation och jag vet 
aldrig vad som väntar. På morgonen läser jag 
mailen och där finns det alltid något som defi-
nierar dagen. Det kan vara allt från att sätta sig 
med R&D (research and development ) i labbet 
till att plötsligt behöva flyga till Tyskland för att 
hjälpa en kund.

Joakim Lindh jobbar som Applications engineer, 
Consumer products, Low Power RF på Texas 
Instruments i Oslo. I klartext betyder det att han är 
expert på Bluetooth low energy.

–  Jag ansvarar för utvecklingssupport till alla 
företag som använder Texas Instruments teknik i 
sina produkter, säger Joakim Lindh. Det ger mig 
mycket varierande uppgifter. Samtidigt kan jag 
när som helst byta position inom företaget, börja 
med R&D eller flytta till San Diego och jobba 
med teamet där.

När han växte upp hade Joakim ingen tanke på att 
bli civilingenjör.

–  Jag gillade det estetiska, att teckna, rita och spela 
musik, och jobbade som bartender och på res-
taurang. När jag bestämde mig för att läsa vidare 
fick jag gå ett tekniskt basår först.

Universitetsstudierna var ett stort steg.

–  Det var läskigt i början. Jag hade ingen aning om 
vad som väntade, kände mig hjälplös och att jag 
inte skulle kunna. Samtidigt fick jag stöd av att 
se att andra som läste i högre årskurser faktiskt 
lyckades.

Och det gick bra med studierna.

–  Jag gjorde mycket sociala grejer under studieti-
den så när jag började jobba tänkte jag ”vad fort 
åren gick”.

Att hitta jobb var inte svårt.

–  Man förstår inte hur många företag det finns att 
jobba på och hur eftertraktade elektronikingen-
jörer är. Jag skickade 14 ansökningar och fick 
erbjudande om jobb från fyra av dem utan att ens 
ha behövt komma på intervju.

Till slut valde han Texas Instruments i Norge.

–  Elektronikdesign är som skräddarsydd för att 
jobba på Texas Instruments, säger Joakim Lindh. 
Vi söker folk med kunskaper inom både hårdva-
rudesign och mjukvaruutveckling och som har 
sett ett Printed Circuit Board. Därför rekryterar vi 
fler och fler sommarjobbare från ED-programmet 
och antalet anställningar kommer också att öka.

Att jobba i Norge är inte svårt.

–  Allt man behöver göra är att fylla i ett papper på 
Skatteverket och öppna ett bankkonto, säger Joa-
kim Lindh. Och så tjänar man bra som ingenjör 
i Norge, ingångslönen är för närvarande runt 
40 000 svenska kronor i månaden.

”Man förstår inte hur många företag det finns att jobba på”

Marcus 
Zakrisson

Systemingenjör 
på Saab

Joakim Lindh
Applications engineer, 
Consumer products, 

Low Power RF på Texas 
Instruments

HÄR FINNS ALUMNER IDAG

Syntronic, Ericsson, DigitalRoute, Saab Group, 
Accenture, PartnerTech, Siemens, Bombardier 
Transportation, Scania, ISG, ABB, Vattenfall, 
Logica, Agilent Technologies, CSR, DiLab, Vis-
ma, Volvo, Sapa Heat Transfer, Sony Ericsson, 
Peltor, Combitech, Huawei, Etteplan,  
Motorola med flera.
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KONTAKT
Robert Nordman – studievägledare 
robert.nordman@liu.se 
011-36 30 39

FÖRKUNSKAPSKRAV
Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 9 
(Fysik B, Kemi A, Matematik E) eller Områdesbehörighet  
A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)
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Linköpings universitet 
581 83 Linköping
Tel. 013–28 10 00 
www.liu.se

www.liu.se/elektronikdesign 
www.elektronikdesign.com


