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Välkommen till
Industriell ekonomi

Ända sedan starten 1969 har civilingenjörs
programmet i Industriell ekonomi vid Linkö
pings universitet utexaminerat studenter med 
hög ekonomisk och teknisk kompetens – en 
kompetens som är mycket eftertraktad inom 
näringslivet.

Med en examen från oss kan du se fram 
emot roliga, utmanande och välbetalda jobb 
inom många olika branscher.

Fokus på management och språk
Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekono
mi är en bred utbildning som förenar en stark 
teknisk grund med ett fokus på management. 
Vi utbildar framtidens chefer. Många av våra 
tidigare studenter sitter i dag på ledande 
 befattningar i stora företag.

Programmet erbjuds också i en internatio
nell variant. Där krävs förkunskaper i ett språk 
som du sedan vässar genom intensiva språk
kurser och ett obligatoriskt utlandsår. Det gör 
dig väl rustad för krävande uppdrag i inter
nationella miljöer, både i Sverige och långt ute 
i världen.

Stort nätverk
Efter fyrtio år och drygt 6 000 utexaminerade 
studenter i näringslivet finns även ett stort 
nätverk att utnyttja. Många tidigare studen
ter behåller kontakten med universitetet och 

kommer gärna tillbaka och inspirerar dagens 
studenter genom gästföreläsningar och kurser. 

Förnyelse och näringslivssamverkan
Linköpings universitetet är ett av Sveriges 
större lärosäten, med en tradition av förnyelse 
och tät samverkan med näringslivet. Tillsam
mans med över 25 000 andra studenter och 
3 800 anställda kommer du att befinna dig i 
ett myller av kunskap, idéer, åsikter, kreativitet 
och visioner.

Denna broschyr syftar till att ge dig infor
mation om och en djupare förståelse för pro
grammet Industriell ekonomi vid Linköpings 
universitet. Med röster från nuvarande och 
tidigare studenter vill vi ge dig en bild av vad 
du kan förvänta dig hos oss, både under och 
efter studietiden.

Välkommen till Industriell ekonomi.

Mathias Henningsson

Universitetslektor, 
ordförande i program-
nämnden för Industriell 
ekonomi och logistik
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INDUSTRIELL EKONOMI

Linköpings universitet var först med en civil
ingenjörsutbildning som överbryggade gapet 
mellan teknik och företagande. För att möta 
framtida utmaningar med teknikens affärsmäs
siga förverkligande behövdes civilingenjörer 
med bredd och flexibilitet över båda världarna.

Stora utvecklingsmöjligheter
Detta behov av rörlighet och spänst hos våra 
bästa teknikföretag har knappast minskat med 
åren. Efterfrågan på brett utbildade civilingen
jörer med nyfikenhet, fantasi och drivkraft är 
stor i dagens globala affärsmiljöer.

Den som väljer en civilingenjörsutbildning 
i snittet mellan teknik och affärsverksamhet 
har möjlighet att utveckla sig i nästan vilken 
riktning som helst.

Fyrtio års erfarenhet
Industriell ekonomi i Linköping utbildar 
problemlösande ingenjörer som med sin 
unika kompetens förverkligar teknikidéer och 
gör dem affärsmässiga. Med kunskaper som 
sträcker sig från strategi till produktion är du 

Industriell ekonomi i Linköping är en av Sveriges mest eftertraktade civil-
ingenjörsutbildningar. Vi utbildar framgångsrika problemlösande ingenjörer 
som bemästrar både teknik, matematik och affärsverksamhet. Det är en 
vinnande kombination som gör dig högintressant på arbetsmarknaden.

attraktiv, inte bara för industrin utan också för 
de flesta andra branscher.

I dag har vi över fyrtio års erfarenhet av att 
driva utbildningen, vilket innebär fyrtio år 
av utveckling och förfining. Programmet har 
fungerat som en språngbräda i karriären för 
mer än 6 000 studenter. Ett vinnande koncept 
med kvalitet som håller.

Åtta masterprofiler
Programmet varvar matematik och teknik
kurser med kurser i industriell ekonomi. I 
årskurs två väljer du en av de fem tekniska 
inriktningarna. Årskurs tre avslutas med 
ett kandidatprojekt inom din valda tekniska 
inriktning.

De två sista åren läser du huvudsakligen en 
masterfördjupning. Programmet erbjuder en 
bredd med åtta olika profiler. Mastern avslutas 
med ett examensarbete.

Direkt efter ut bildningen kan du jobba med 
allt från strategi på ett internationellt konsult
bolag till produktionsförbättringar på något av 
Sveriges största industriföretag.
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• 5 tekniska inriktningar

• 8 masterprofiler
• Runt 240 nya studenter varje år
• Fler än 1 000 studenter totalt

• Omkring 35 procent kvinnor

• Mer än hälften studerar minst en termin 
utomlands

• Drygt 6 000 alumner i näringslivet 
– flest i Sverige

Industriell ekonomi i siffror



Industriell ekonomi med internationell in
riktning följer i stort sett samma upp lägg som 
det vanliga Industriell eko nomiprogrammet. 
Skillnaden är att en eller två kurser per år byts 
mot teknisk kommunikation på spanska, fran
ska, tyska, kinesiska eller japanska.

Programmet gör dig väl förberedd för en 
karriär utomlands. Samtidigt blir du lika 
mycket ingenjör som om du läser vanlig 
Industriell ekonomi, det vill säga en skicklig 
problemlösare med gedigen teknisk bas.

Språkstudier i högt tempo
Förutom färdigheter i språket läser du också om 
interkulturell kommunikation samt om politis
ka och ekonomiska system, som tillsammans 
ger en bild av olika länders affärskulturer.

Ett av språkundervisningens mål är att på 
bästa sätt förbereda dig för kurserna i teknik 

INDUSTRIELL EKONOMI,
internationell

Industriell ekonomi med internationell inriktning är programmet för dig som 
siktar på internationella uppdrag inom teknik och management. Profileringen 
ställer höga krav på dina språkkunskaper.

och ekonomi, som du i årskurs tre läser vid ett 
utländskt lärosäte.

För att söka  Industriell ekonomi med 
internationell inriktning behöver du goda 
språkkunskaper från start. Språk studierna har 
ett högre tempo än på gymna siet men ger i 
gengäld snabbare resul tat.

Globala möjligheter
Väljer du japanska eller kinesiska kan du få din 
behörighet genom att läsa ett förbe redande år i 
Asienkunskap innan du söker. 

Många stora industriföretag arbetar i dag 
globalt. Som civilingenjör i industriell ekonomi 
med internationell inriktning är du mycket 
intressant för dessa företag, antingen genom 
att från Sverige jobba mot den inter nationella 
marknaden eller genom att arbeta utomlands 
på ett internationellt kontor.
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KORT GENOMGÅNG 
AV DE FEM ÅREN

De fem åren på Industriell ekonomi skiljer sig från varandra i innehåll, men 
den röda tråden är tydlig. De första åren handlar om att lära sig ett speciellt 
sätt att tänka och strukturera sin problemlösarförmåga. Successivt intro-
duceras mer tekniska och ekonomiska kurser. De senare åren lär du dig 
att använda din problemlösarförmåga inom ett specifikt tekniskt och ett 
ekonomiskt område.

Under ditt första 
år ges du en bred 
kunskapsbas inom 
matematik, teknik 
och ekonomi. Under 
den första tiden läser 
du en grundläggande 
matematikkurs för att 
förbereda dig både 
studieteknik och 
kunskapsmässigt på 

Malin de Sousa Mestre
Göteborg

Förstaårsstudent

att studera på hög
skolenivå.

Under mottagnings
perioden hjälper stu
denter från de högre 
årskurserna dig att 
komma in i livet som 
högskolestudent ge
nom olika aktiviteter, 
bland annat sittningar 
och pluggstugor. Det

Ditt andra studieår 
innefattar fortsatta 
studier inom mate
matik, teknik och eko
nomi, genom kurser 
som ekono misk ana
lys och optimerings
lära. Du väljer även 
själv en kurs inom en 

Elliot Magnusson
Sigtuna

Andraårsstudent

ta skapar en god sam
manhållning studen
terna  emellan, både 
klass och årskursvis, 
vilket enligt Malin de 
Sousa Mestre gjorde 
att hon snabbt kom 
in utbildningen och 
livet som student i 
Linköping.

ÅRSKURS 1

ÅRSKURS 2

av de fem tekniska 
profilerna som ligger 
till grund för vidare 
studier inom området 
kommande år. 

– Man får tillämpa 
sina mattekunskaper 
i högre grad nu under 
andra året, säger 

Elliot Magnusson, 
andraårs student från 
Sigtuna.

– På så sätt får man 
en vidare förståelse 
för matematikens 
bety delse i utbild
ningen.
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Årskurs tre ger dig fördjupade kunskaper inom 
tidigare vald teknisk inriktning, som kombine
ras med ytterligare kurser inom ekonomi. 

Andra delen av året innefattar även ett 
kandidatprojekt som utförs inom den tekniska 
inriktningen.

Projektet syftar till att ge erfarenhet i att 
planera, genomföra och redovisa ett större 

 arbete och tillämpa kunskaperna som förvär
vats under studietiden. 

Kandidatprojektet är krävande men sam
tidigt väldigt uppskattat bland studenterna. 
Många uppger att projektformen och att 
omsätta teori från många områden till verk
lighet är det som gör kandidatprojektet till en 
spännande del i programmet.

ÅRSKURS 3

• Bioteknik 

• Datateknik

• Energiteknik

• Maskinteknik

• Systemteknik

• Utvecklande av solceller

• Utveckla och programmera en robot

• Modellera biogasreaktorer

• Utveckla en e-handelsplattform

Datateknik är starkt 
internationellt och det 
uppkommer hela tiden 
nya mark nader och 
sätt att driva projekt, 
inte minst inom öppen 
källkod och mobila 
plattformar.

Den som förstår både 
datateknik och affärer 
har stora möjligheter 
även inom branscher 

Peter Leung
Kungsängen 
Datateknik

som inte finns i dag.
Den tekniska inrikt

ningen ger grund
läggande kunskaper 
om hur datorer är 
uppbyggda men är 
främst inriktad på 
programvara.

I två stora projekt
kurser lär du dig hur 
man fram gångsrikt 
bygger programvara, 

både i team och inom 
ett större företag. 

Peter Leung hade 
inga förkunskaper i 
data när han valde 
teknisk in riktning, 
men efter grundläg
gande kurser inom 
både programmering 
och datorarkitektur 
blev han snabbt insatt 
i ämnet.

DATATEKNIK

Den tekniska inrikt
ningen Systemteknik 
lär dig hantera 
modern teknik och 
hur man sätter 
samman den till 
välfungerande system.

Svenska företag är 
bra på att utnyttja 
systemtekniskt 
kunnande tillsam
mans med ny 

Petter Larsson
Uppsala 

Systemteknik

SYSTEMTEKNIK
mjuk och hårdvara, 
och de behöver 
duktiga ingenjörer 
för att hävda sin 
konkurrenskraft. 

Tredjeårsstudenten 
Petter Larsson 
läser inriktningen  
systemteknik. Han 
beskriver profilen 
som krävande men 
samtidigt givande, 

då han får lära sig 
mer om hur mate
matik tillämpas i 
högteknologiska 
system, något han är 
mycket intresserad av.

Bland annat har 
Petter fått lära sig att 
reglera och optimera 
ett produktionsflöde 
genom att laborera 
med en Legofabrik.

Fem tekniska inriktningar Exempel på kandidatprojekt



ENERGITEKNIK

Biologiska processer 
är för många företag 
en central och viktig 
del av produktionen.

Det kan vara direkt, 
som i livsmedels och 
läkemedelsindustrin, 
eller indirekt när man 
analyserar företagets 
miljöpåverkan.

Bioteknik ger dig 
först  grundläggande 
kunskaper som sträc

Användning och om
vandling av energi 
på ett hållbart och 
miljövänligt sätt är en 
av våra största utma
ningar, och kommer 
så vara för en lång tid 
framöver. 

Den energitekniska 
inriktningen på Indu
striell ekonomi startar 

Sara Nathanaelsson
Östersund

Energiteknik

med grundläggande 
energiteknik och mil
jöteknik. Sedan följer 
fördjupning inom 
bland annat energi
system och utveckling 
av tekniska produkter, 
system och lösningar.

Inriktningen 
möjliggör vidare 
specialisering inom 

ker sig från genetik 
och cell biologi till 
miljö och ekologi.

Under den senare 
delen av utbildningen 
inriktar du dig mot 
speciella näringar som 
skog, livsmedel eller 
läkemedel, alternativt 
en inriktning mot 
miljöområdet och ett 
långsiktigt hållbart 
resursutnyttjande. 

Axel Rantil
Stockholm
Bioteknik

Sara Almgren  
Östhammar

Maskinteknik

MASKINTEKNIK

kunskap om företa
gens nuvarande och 
framtida verktyg, 
organisationsformer 
och tekniker. Inom 
Sverige finns många 
företag som produ
cerar avancerade 
produkter, exempelvis 
Scania, Volvo, Saab, 
IKEA och Ericsson. 

Inriktningen har 

gett Sara Almgren 
förståelse för både 
de ekonomiska och 
praktiska aspekterna 
av produktion, något 
hon fick användning 
för under sitt som
marjobb som pro
duktionsplanerare på 
Sandvik.

Maskinteknik ger dig 
en teknisk profil som 
är attraktiv för all in
dustriell verksamhet. 
Alla slags produkter – 
smartphones, möbler 
och bilar – utvecklas 
av ingenjörer.

Maskinteknik ger 
dig metoderna för 
produktutveckling 
och produktion samt 

BIOTEKNIK

Axel Rantil  valde 
den biotekniska in
rikt ningen på grund 
av sitt intresse för 
biologi och kemi.

Kurserna inom 
inriktningen beskri
ver han som en 
naturlig fortsättning 
efter gymnasiets mer 
grund läggande kemi 
och biologikurser.

såväl energiteknik 
som miljöteknik, och 
utgör tillsammans 
med andra delar 
av programmet en 
myc ket stark bas 
för  energiteknikens 
affärs mässiga förverk
ligande – i dag och 
i morgon.

10



ÅRSKURS 4-5

Under de två sista åren väljer du en av de åtta 
masterprofilerna som, förutom att ge dig spets
kompetens inom valt område, ger dig en stark 
koppling till näringslivet genom Linköpings 
universitets nätverk med större före tag.

Förankring i näringslivet
Den valda masterprofilen kallas även för din 
ekonomiska profil. Den ger dig värdefull er
farenhet och förankring i näringslivets dagliga 
verksamhet samtidigt som du kan bygga upp 
kontakter för framtiden. 

Susanna Hellström Gefwert läser master
profilen Strategi och styrning. Hon menar att 
hon under sina sista år fått en förståelse för 
hur verkliga företag hanterar komplexa orga
nisationsförändringar samt hur de anpassar 
sin verksamhet och strategi efter marknadens 
förutsättningar, kunskap som Susanna tror 
att hon kommer att ha stor användning för i 
arbetslivet. 

Stora möjligheter att skräddarsy
Att få välja bland ett brett urval av master
profiler tycker Susanna är ett perfekt sätt 
att skräddarsy utbildningen efter sina egna 
prefe renser och mål, samtidigt som det ger en 
djupare förståelse för det område som man 
själv tycker är intressant.

Susanna Hellström 
Gefwert 

Femteårsstudent

Åtta masterprofiler

• Ekonomiska informationssystem

• Finans

• Industriell marknadsföring

• Kvalitets- och verksamhetsutveckling

• Logistik

• Produktionsledning

• Projekt, innovationer och entreprenörskap

• Strategi och styrning

Under den sista 
terminen skriver 
varje student ett 
exa mensarbete inom 
området för vald 
 masterprofil.

Detta görs gentemot 
ett företag och oftast 
tillsammans med en 
studiekamrat från 
samma årskurs och 
masterprofil.
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Examensarbetet är det sista avslutande mo
mentet i programmet och genomförs under 
den sista terminen före examen.

Ofta har projektet en praktisk anknytning 
där studenterna hjälper ett företag att analyse
ra och lösa ett befintligt problem, med utgång 
från teori och kunskaper man tillgodogjort sig 
under utbildningens gång.

Projekt i par
De allra flesta studenter vid Industriell ekono
mi väljer att utföra projektet i par. Det är inte 
ovanligt att examensarbetena har en interna

Under din sista termin genomförs ett obligatoriskt examensarbete. Arbetet 
avrundar dina fem år på Industriell ekonomi genom att låta dig använda de 
teoretiska verktyg och modeller du lärt dig under din studietid.

EXAMENSARBETET
– KRONAN PÅ VERKET

tionell anknytning, exempelvis att utvärdera 
hur ett företag på bästa sätt tar sig an en ny 
exportmarknad.

Första steget i karriären
Examensarbetet innebär inte bara en chans 
att tillämpa insikterna från studietiden på ett 
verkligt problem. Det är också ett viktigt första 
steg ut i arbetslivet.

Studenterna får möjlighet att knyta viktiga 
kontakter i näringslivet, vilket i flertalet fall 
leder till att studenter erbjuds anställning på 
det företag där examensarbetet har utförts.

• Analysera marknadsförutsättningarna för en ny produkt

• Kartlägga flöden, identifiera flaskhalsar och förbättra produktionsplanering

• Föreslå åtgärder för att förbättra kvaliteten i produkter eller processer

• Undersöka optimal placering av lagerlokaler och transportlösningar

• Ta fram förslag på hur finansiella risker kan mätas och kontrolleras

• Identifiera framgångsfaktorer vid förflyttning av leverantörskedjor till Kina

• Lärdomar från svenska teknikföretags etableringar i Indien

• Formulera positioneringsstrategier på tekniskt föränderliga marknader

Exempel på examensarbeten
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Utlandsstudier är ett populärt inslag på Industriell ekonomi. Mer än hälften 
av studenterna läser minst en termin utomlands, och många tycker att 
utlandsstudierna är den roligaste tiden under utbildningen.

Att studera en eller flera terminer utomlands 
är en chans att se dig om i världen, sam tidigt 
som du breddar dina kunskaper.

Studenter vid Industriell ekonomi i Linkö
ping har en lång historia av att söka sig ut. 
Drygt hälften väljer att läsa utomlands någon 
gång under sin studietid.

Uppskattat av arbetsgivare
Detta ger inte bara personlig utveckling, nya 
språkkunskaper, förståelse för andra kulturer 
och internationella vänskaper, utan är även 
uppskattat av framtida arbetsgivare.

Att bo och leva en tid utomlands kan vara en 
utmaning, men nästan alla studenter ser det 

som en positiv erfarenhet.
Under en utlandstermin kommer du att 

få ett ovärderligt internationellt perspektiv 
– inte automatiskt, men genom att aktivt 
reflektera över skeenden i den nya kulturen 
och studiemiljön.

Konkreta fördelar
Har du dessutom kombinerat studierna med 
en praktikperiod eller extrajobb utomlands så 
har du en mycket konkret fördel som kan skilja 
ut just dig bland andra.

Besök gärna vår hemsida liu.se för att 
se en aktuell lista på utbytes program och 
partneruniversitet.

PLUGGA UTOMLANDS
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LIVET EFTER
INDUSTRIELL EKONOMI

Som civilingenjör i Industriell ekonomi står du med ena foten i ekonomi och 
management och den andra i teknik och utveckling. Det gör dig mycket 
efter traktad för jobb på ledande positioner inom teknikföretag. Arbetslös-
heten för examinerade studenter från Industriell ekonomi vid Linköpings uni-
versitet är låg, och medellönen är hög jämfört med andra högskoleprogram.

De flesta studenter som examineras från 
Indus triell ekonomi i Linköping har ofta sin 
första anställning klar redan under exjobbet.

Intresset för civilingenjörer inom Industriell 
ekonomi med examen från Linköpings univer
sitet är mycket stort i näringslivet. Detta tack 
vare deras driv, vana att arbeta i projekt samt 
förmåga att lösa problem utifrån ett tekniskt 
och ekonomiskt perspektiv.

Stort och aktivt nätverk
Linköpings universitet har examinerat över 
6 000 civilingenjörer inom Industriell ekono
mi sedan tidigt 70tal.

Dessa studenter har ett enormt nätverk av 
Ialumner i näringslivet, både i Sverige och 
utomlands. Nätverket är ett perfekt sätt att 
knyta kontakt, lära av varandra och få in en fot 
på arbetsmarknaden.

 Det fungerar även som en social plattform, 
där bland annat universitetets sektion för 
Industriell ekonomi regelbundet arrangerar 

pubar för alumner att träffa vänner och studie
kamrater från sin tid i Linköping.

Många alumner i chefspositioner
År 2011 genomfördes en undersökning i syfte 
att undersöka karriärbanan för alumner från 
Industriell ekonomi. Resultatet visade att 
majoriteten av respondenterna arbetade som 
chefer på olika nivåer i företag och organisa
tioner.

Det vanligaste förstajobbet för en nyutexa
minerad student från Industriell ekonomi var 
som konsult eller trainee på ett industriföretag. 
Andra exempel på förstajobb var som inköpare 
eller marknads analytiker.

Med en civilingenjörsexamen i  Industriell 
ekonomi från Linköpings universitet har du 
goda förutsättningar att arbeta på alla nivåer i 
ett företag och inom många olika industrier.

Genom de valbara tekniska och ekonomiska 
 profilerna bestämmer du själv inriktningen på 
din  karriär.
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De 5 vanligaste jobben
1. Projektledare
2. Trainee
3. Konsult
4. Finansiell analytiker
5. Affärsutvecklare

98%
av I-alumnerna har jobb 
efter examen

70%
av I-alumnerna tjänar 
mer än 50 000 kr 
i månaden

“Flera av våra allra bästa konsulter har studerat 
Industriell ekonomi på Linköpings universitet. 
Programmet är en av hörnstenarna i vår rekryterings-
strategi. Utbildningen ger en bra grund för de huvud-
egenskaper vi söker, nämligen problemlösning och 
analytisk förmåga.” 

Jens Täkte, vd Cupole Consulting Group



ALUMNER BERÄTTAR

Maha Bouzeid, civilingenjör i Industriell 
ekonomi, är just nu Vice President Sales på 
Ericsson med hela världen som arbets plats. 
Bland annat har hon under de senaste åren 
arbetat som projektledare i Kuala Lumpur och 
säljchef i Dubai.

Ett läsår i Grenoble
Maha läste Industriell ekonomi med interna
tionell inriktning åren 20022007. Läsåret 
05/06 tillbringade hon vid Institut polytechni
que i Grenoble där all undervisning skedde på 
franska.

Att läsa just Industriell ekonomi med inter
nationell inriktning gav Maha goda möjlig
heter till ett internationellt yrkesliv. Tiden på 
Industriell ekonomi gav henne även en god 
grund till att utveckla sig själv på flera plan.

– Jag mognade mycket som människa under 
min studietid. Dessutom skaffade jag en massa 
kunskaper kopplade både till teori och praktik 
samtidigt som jag fick chans att utveckla min 
problemlösningsförmåga.

– Min ekonomiska inriktning mot mark
nadsföring gav mig god kunskap om områden 
jag numera arbetar inom, som försäljning och 
affärsutveckling.

Något annat som Maha tog med sig från Lin
köpings universitet var det nätverk av vänner 
och studentkollegor hon arbetade med under 
sin studietid.

– Många anställda på Ericsson, både äldre 
och yngre, har läst Industriell ekonomi i Lin
köping. Det gör att vi har mycket gemensamt 
även om vi inte träffats tidigare. Isektionen 
har även ett organiserat alumninätverk där jag 
får kontakt med många nya människor samt 
gamla studie kamrater.

Traineeprogram ger inblick
Mahas tips till studenter som har svårt att 
bestämma sig för är att välja brett till en början 
för att undvika att fastna i ett smalt spår. På 
samma sätt är ett traineeprogram att rekom
mendera efter avslutade studier, då det ger en  
inblick i olika roller och områden i ett företag.

En alumn är en tidigare student som tagit examen. Tack vare 
Industriell ekonomis långa historia finns det gott om alumner ute i 
näringslivet. Då och då kommer de tillbaka till universitetet för att hålla 
inspirationsföreläsningar och ge studenterna tips inför framtiden. 

“Välj brett till en början för att 
undvika att fastna i ett smalt spår” 

Maha Bouzeid
 Industriell ekonomi, internationell

Examen: 2007
Årets alumn 2014
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Lisa Ek jobbar som managementkonsult på 
XLENT Strategy där hon hjälper företag att 
växa.

– Vi hjälper dem att skapa konkurrensför
delar genom att analysera deras marknad och 
hitta de kundbehov som just de är bäst lämpa
de att uppfylla.

Linköpings universitet ett självklart val
När Lisa skulle välja utbildning stod det först 
mellan civilekonom och civilingenjör i Indu
striell ekonomi. Men med en naturvetenskap
lig examen från gymnasiet och ett stort intres
se för matematik var valet ganska lätt.

– Jag ville läsa den bästa utbildningen och 
Linköpings universitet var det självklara valet. 
Industriell ekonomiprogrammet har en lång 
tradition av hög kvalitet och duktiga engagera
de studenter.

Det är inte bara en bra utbildning som Lisa 
tagit med sig från tiden i Linköping.

Lisa Ek
Industriell ekonomi

Examen: 2010

Mikael Persson tog examen från Industriell 
ekonomi 2010. I dag arbetar han som chef på 
en produktionsavdelning på Scania i Södertäl
je. Mikael tycker han har stor nytta av kunska
perna han skaffade sig i Linköping.

– Jag kan snabbt tillgodogöra mig och ana
lysera stora mängder information på mycket 
kort tid, något som man får många tillfällen att 
utveckla under utbildningens gång.

Styrkan sitter i kombinationen
Mikael tycker att han från sin utbildning har 
fått med sig en viktig förståelse för samspelet 
mellan teknik och ekonomi. 

– Styrkan med Industriell ekonomi sitter i 
just den kombinationen, och att man genom 
de valbara kurserna har stora möj ligheter att 
skapa sig en unik profil.

Han vill också lyfta fram andra möjligheter 
till utveckling som  erbjuds under studietiden. 

Mikael Persson
 Industriell ekonomi

Examen: 2010

“Jag ville läsa den bästa utbildningen”

“Valbara kurser ger unik profil”

– Genom att aktivera sig vid sidan av studi
erna lär man känna nya vänner och utvecklar 
samtidigt sig själv, vilket gör utbildningstiden 
så mycket roligare.

– När du ser tillbaka på din studietid är det 
inte betygen du kommer att minnas, utan alla 
personer du lärde känna och det nätverk du 
tog med dig ut i arbetslivet!

– Jag har fått vänner för livet – många har 
jag kontakt med dagligen!

Under sin studietid var Lisa engagerad i 
sektionen, kåren och ett flertal föreningar.

– Genom mitt engagemang har jag fått 
erfarenheter som komplette rar min utbildning 
perfekt och hjälper mig att omsätta mina kun
skaper i praktiken. Det har jag haft stor nytta 
av i mitt arbetsliv.

17



BO OCH LEVA 
I LINKÖPING

Linköping är en av Sveriges äldsta och största städer, och en mysig 
studentstad. Kommunikationerna är goda och det finns ett brett utbud av 
bostäder. Som student är det lätt att känna sig hemma här.

Linköping är inte bara Sveriges femte största 
stad utan även en fartfylld och mysig stu
dentstad. Runt universitetsområdet vimlar det 
av de färgglada overaller som representerar 
universitetets olika sektioner.

Något för alla
Linköpings studentliv har oändliga möjlighe
ter, och det bästa av allt är att alla evenemang 
och föreningar drivs och anordnas av studen
terna själva.

Detta gör att det finns något för alla. Engage
mang i exempelvis sektionsutskott, DJfören
ingar, studentfotbollslag eller pubföreningar 
ger dig möjlighet att träffa nya vänner med 
samma intressen från hela Sverige.

Goda kommunikationer
Linköpings geografiska läge längs södra stam
banan gör det möjligt att enkelt och snabbt 
förflytta sig med tåg. Och med bara någon 
timmes bussfärd nås Skavsta flygplats som har 
billiga flyg till storstäder över hela Europa.

Brett utbud av bostäder
Bostadssituationen för studenter i  Linköping 
är fortfarande bättre än i många andra 
 universitetsstäder. Under de senaste åren har 
nya studentbostäder byggts i olika områden.

Många bor i de nybyggda studentlägenhe
terna Colonia som ligger bara ett stenkast från 
universitetet. Ett annat område nära univer
sitetet är Ryd där majoriteten av studenterna 
bor i korridorer eller kollektiv.

Börja köa tidigt
Stadsdelen Innerstan är också ett populärt val 
bland studenter som vill ha en närhet till city 
och shoppingmöjligheter.

Ett bra tips är att regis trera sig i bostadskön 
så tidigt som möjligt för att börja samla poäng. 
Det ger dig större valfrihet och ökar möjlig
heterna när det blir dags att flytta.

“Genom att flytta till Linköping fick jag möjlig het 
att testa något nytt och lära känna nya kompisar 
från hela Sverige.”

Johan Sarwe
Lund

Andraårsstudent
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”EN GÅNG I-ARE,
ALLTID I-ARE”

Många nya studenter överraskas av den starka gemenskapen och 
sammanhållningen mellan studenterna på Industriell ekonomi. Tidigare 
studenter lyfter ofta fram kompisarna som det viktigaste de tog med sig 
från Linköping. Vi bad tre studenter från olika årskurser att beskriva hur
det är att studera Industriell ekonomi vid Linköpings universitet.

Trots att över 1 000 studenter läser Industriell 
ekonomi så gör det rika föreningslivet och de 
 sociala aktiviteterna som Isektionen anordnar 
att klass och årskursgränser suddas ut.

Då studenterna är inflyttade från hela  Sverige 
får du snabbt ett kompisnätverk som sträcker 
sig från Malmö i söder till Kiruna i norr.

”Snabbt bra kontakt”
Henry Danielsson är nyast i gänget och berät
tar hur han hittade till Linköping. 

– Jag läste tekniskt basår i Malmö med sik
tet inställt på Industriell ekonomi i Linköping. 
Efter att ha fått besked om att jag kommit in 
flyttade jag till Linköping utan att egentligen 
känna någon.

– Tack vare den två veckor långa mottagnings
perioden fick jag dock snabbt bra kontakt med 
både min klass och studenter från andra årskur
ser. Klassföräldrarna hjälpte mig med alla frågor 
och funderingar jag hade och gjorde introduktio
nen till högskolestudier väldigt smidig.

– Boendet löste sig genom min storebrors 

kompis som hyrde ut ett rum i sin lägenhet. 
Men har man svårt att hitta boende får man 
hjälp med detta på plats.

Engagerade studenter
Douglas Thorell, tredjeårsstudent från Marie
fred, var själv engagerad som klassförälder för 
ett år sedan. 

–  Det var en del slit inför och under mottag
ningen men fördelarna var mödan värda. Som 
mottagningsfadder får man möjlighet att lära 
känna sin egen årskurs lite bättre, samtidigt 
som man hjälper de nya studenterna att kom
ma tillrätta.

Även Nathalie Rashed, som nu är inne på 
sin sista termin före examensarbetet, lovordar 
stämningen på programmet.

– Visst har man flest kompisar i sin egen 
årskurs, men samtidigt är vi alla Istudenter, 
oavsett årskurs, vilket märks tydligt på fester 
och andra event! En gång Iare, alltid Iare. 

Nathalie berättar att då hon var engagerad 
i Isektionen fick hon chansen att arbeta med 
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studenter i alla åldrar och årskurser. 
– Man lär sig så mycket av att lära känna 

människor med en annan bakgrund än sin 
egen. En jag lärde känna under mitt engage
mang i Isektionen hade fem år mellan det att 
han slutade gymnasiet tills han bestämde sig 
för att studera vidare, medan jag valde att gå 
direkt från gymnasiet till universitetet.

Många föreningar och utskott
Trots att Henry, Nathalie och Douglas går i 
olika årskurser så är de nästan lika gamla.

Variationen bland studenterna är stor på 
universitetet och Industriell ekonomi, både 
när det gäller bakgrund, ålder och intressen. 
Därför finns det många föreningar olika före
ningar och utskott att engagera sig i vid sidan 
av studierna.

Douglas var under sitt andra år aktiv i sek
tionens husband, Ibandet.

– Vi ansvarade för underhållningen under 
sittningar, fester och pubar under året. Vi var 
totalt sju Istudenter från olika klasser som 
hade det stora gemensamma intresset musik.

– Den största spelningen vi hade var inför 

drygt 700 studenter i kårhuset Kårallen. En 
riktigt häftig upplevelse att ha med sig under 
dagarna när man pluggar matte och ekonomi. 
Inte det första man tänker att man kommer att 
få vara med om när man söker universitetsstu
dier direkt.

Siktet redan inställt
Henry har redan bestämt sig för att engagera 
sig i någon förening eller utskott, men vet inte 
riktigt vad än.

– Föreningarna har precis informerat som 
sin verksamhet så ansökningsperioden har 
precis börjat.

– Det finns så mycket att välja på, men 
jag är mest intresserad av välgörenhets
organisationen Ingenjörer utan gränser och 
Isektionens utlandsutskott, som arbetar med 
frågor rörande utlandsstudier.

Fem år kan verka som en lång tid, men 
Henry, Nathalie och Douglas tycker att dagarna 
flyger förbi. Det händer alltid något nytt, både i 
och utanför skolan, vilket gör att du under din 
studietid kommer att få  uppleva några av ditt 
livs mest intensiva, lärorika och roliga år.

“Tack vare den två veckor långa mottagningsperioden fick jag snabbt 
bra kontakt både med min klass och studenter från andra årskurser.”



SEKTIONEN FÖR
INDUSTRIELL EKONOMI

Sektionen för Industriell ekonomi, I-sektionen, är en organisation exklusivt 
för  studenter från Industriell ekonomi. Sektionen har mängder av  föreningar 
och utskott där du kan träffa studenter från olika klasser och årskurser.

Att studera Industriell ekonomi vid Linköpings 
universitet ger förutom en attraktiv utbildning 
även möjlighet för studenterna att engagera sig 
i landets största studentsektion, Isektionen.

Isektionens dryga 1 000 medlemmar arbe
tar för att ge studenterna en så bra studietid 
som möjligt.

Med engagemang, kvalitet och samhörighet 
som ledord arbetar medlemmarna med allt 
från kursutvärderingar och näringslivssamar
bete till kulturresor och stora fester.

Samarbete förbättrar utbildningen
För att alltid ligga i framkant med en modern 
och aktuell utbildning arbetar Isektionens 
studienämnd nära universitet och kår för att 
ständigt förbätt ra innehållet i utbildningen.

Alumniutskottet arbetar med att stärka ban
den mellan nya och gamla Istudenter. Några 
studenter som tog examen för 30 år sedan är 
fortfarande engagerade i Isektionen.

Storslagen mottagningsperiod
För att underlätta för alla nya studenter att 
komma in i studielivet är Isektionen med och 
anordnar en mottagningsperiod.

Över 150 faddrar hjälper de nya studenterna 
att komma igång med studierna, samtidigt 
som de kan svara på eventuella oklarheter och 
frågor. 

Den första tiden präglas av både festligheter 
och hårt skolarbete. Du kommer snabbt att 
lära dig tycka om livet som student på Indu
striell ekonomi vid Linköpings universitet.
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Datum att hålla koll på
15 februari
Sista anmälningsdag till högskoleprovet.

Mitten av mars
Webbanmälan på antagning.se öppnar för 
höstens program.

15 april
Sista anmälningsdag för höstens program. 

Mitten av juni
Sista datum för komplettering av gymnasie-
betyg eller motsvarande.

Början av juli
Första antagningsbesked för antagning till 
höstens program.

För mer info se antagning.se

Studievägledare
Lena-Lotta Kjellberg (vik Ida Ekström)
013-28 23 41
studievagledare.i@liu.se

Susann Årnfelt
013-28 22 90
studievagledare.i@liu.se

Studiemedel
CSN
0771-27 60 00
csn.se

Studentbostäder i Linköping
013-20 86 60
studentbostader.se

Studenternas hyresgästorganisation KOMBO
013-28 28 84
bostad.karservice.se
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Linköpings universitet
581 83 Linköping
Tel. 013-28 10 00
liu.se

liu.se/industriellekonomi


