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SAMMANFATTNING 
Utbildningsprogrammet i Kemiteknik har genom anpassning till Bologna-
modellen fått en struktur, som gör det möjligt att samverka med andra 
utbildningsprogram och Master-program inom specialiseringen för 
mineralteknik och processmetallurgi. Eftersom gruvbranschen upptäckt att det 
behövs utbildade medarbetare har även efterfrågan på kortare utbildningar ökat. 
Forskningen börjar kunna utnyttja att branschen har framgångsrikt verkat för 
forskningsprogram med relevans för mineralteknik och metallurgi. Mineral-
teknik börjar rekrytera nya forskarstuderande och kan med industrins hjälp åter 
bli ett aktivt kunskapscentrum för gruvbranschen. 
 

1. Bakgrund 
Vid tidigare konferenser har det rapporterats om de svårigheter, som 
utbildningen i kemiteknik och kanske speciellt specialisering mot mineralteknik 
och processmetallurgi stått inför (Pålsson, 2004, 2005, 2006). Lösningen har 
varit att skapa ett flexibelt undervisningssystem, som relativt lätt kan acceptera 
studerande från olika program och från industrin. Det har också visat sig att det 
sedan mineralteknik blev ett eget professorsföreträtt ämne ca 1940, har det bara 
producerats 5 – 15 civilingenjörer per år med kombinerad mineralteknik-
metallurgiprofil. 
 

2. Grundutbildning 

2.1. Söktryck 
Utbildningen inom mineralteknik vid LTU fanns till en början inom utbildnings-
linjen för Geoteknologi, där de andra specialiseringarna var bergteknik och 
prospekteringsteknik.. När den linjen lades ner flyttades mineralteknik och 
processmetallurgi över till utbildningsprogrammet för Kemiteknik. Detta har 
sedan omarbetats och anpassats till Bologna-modellen (Anon, 2000) och är 
numera programmet för Kemiteknisk design, som är uppdelat på en 
grundläggande treårig utbildning med avslutande tvåårig Master-utbildning. I 
praktiken läser dock de som antas till åk 1 en normal 5-årig civilingenjörs-
utbildning. Söktrycket har varierat starkt mellan åren, se figur 1. Det ser nu ut att 
bli en aning bättre på kemiteknik, men det är framför allt det nya programmet 
Naturresursteknik som kan bli en viktig framtida rekryteringsbas för 
mineralteknik och processmetallurgi. 
 

 97



0

5

10

15

20

25

30

35

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Antal registrerade vid terminsstart åk 1 på LTU

Kemiteknik
Naturresursteknik

 
Figur 1. Antagna till LTU åk 1 exkl antagna till högre årskurs och byte mellan 

utbildningsprogram. Stapeln för Naturresursteknik innehåller antagna till 
både kandidat och civilingenjörsprogram. 

 
Siffrorna i figur 1 inkluderar inte övergångar till Kemiteknik, som görs från 
Tekniskt basår och Öppen ingång. Dessa har på senare tid varit 2-3 stycken per 
år, vilket återspeglar att de som väl kommit till LTU sedan upptäcker att det 
finns en intressant utbildning och en industribransch där det går att få jobb. 
 

2.2. Naturresursteknik 
Programmet för naturresursteknik har till en del mer karaktären av ett geovetar-
program, där de studerande redan från årskurs 2, läsperiod 2 måste välja en av 
fyra specialiseringar: miljöteknik, jord- och bergbyggnad, malmgeologi och 
miljögeokemi eller mineralteknik och processmetallurgi. När det gäller den 
sistnämnda specialiseringen är den nästan identisk med den på kemiteknik. 
Skillnaden består i att ”naturresurserna” läser några fler kurser inom mineralogi 
och andra geovetenskapliga eller bergtekniska ämnen. I gengäld läser de inte 
kurser inom organisk kemi och biokemi. Figurerna 2 och 3 visar hur årskurs 2 
resp 3 är tänkta att se ut för Naturresursteknik. Eftersom det i flera av fall är nya 
kurser eller kurser, som konverterats från andra program, så saknas ibland de 
nya kurskoderna. Inom mineralteknik och processmetallurgi är det dock frågan 
om existerande och inkörda kurser. 
 
När det gäller årskurs 4 och 5 kommer Naturresursteknik att i stort följa 
utbildningsplanen för Master inom Minerals and Metallurgical Engineering. 
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Figur 2. Naturresursteknik årskurs 2 (val av inriktning). 
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Figur 3. Naturresursteknik årskurs 3, prel 2009/2010. 
 
Den sista läsperioden i årskurs 3 ägnas åt valfria kurser, som förutom de inom 
kemiteknik också kan omfatta geovetenskapliga och bergtekniska kurser. 
 

2.3. Produktion av civilingenjörer Mineralteknik och Processmetallurgi 
På grund av svängningarna i det allmänna konjunkturläget och därmed intresset 
för utbildning inom gruvämnen har produktionen av civilingenjörer varierat 
kraftigt över åren. Detta visas, dels för det äldre programmet Geoteknologi i 
figur 4, och dels för det nya Kemiteknik i figur 5. Notera att produktionen ligger 
för båda programmen i genomsnitt på ca 7 civilingenjörer per år. Här syns också 
tydligt hur produktionen svänger i femårscykler i stort sett tidsförskjutet i fem år 
mot konjunkturläget. Eller uttryckt på ett annat sätt – utbildning och efterfrågan 
är i motfas. Fördelningen på industriområden är uppdaterad i januari 2008 för att 
återspegla var ingenjörerna arbetar idag. Det är helt naturligt att andelen inom 
tillverkande industri och konsulter ökar desto längre bak i tiden man går. 
 

 100



Bergsingenjörer LuTH - Mineralteknik/Metallurgi (140 st)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Ej examen
Övrigt
Statligt
Forsk-Underv
Tillv-Konsult
IT
Kemi
Industrimineral
Metallurgi
Gruv

 
Figur 4. Produktion av bergsingenjörer Mineralteknik-Processmetallurgi. 
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Figur 5. Produktion av civilingenjörer Mineralteknik-Processmetallurgi. 
 
När det gäller de som inte har examen från 2006 och 2007 så är det frågan om 
personer som är ”på gång”, men de har resttentor som gör att de ännu inte 
kunnat ta ut examen. Siffrorna för 2008 – 2010 är prognoser baserat på studenter 
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i examensarbete, de som valt inriktning respektive de som valt kurs som gör det 
troligt att de väljer avslutningen mot mineralteknik och processmetallurgi. 
 

2.4. Korta utbildningar 
Det låga antalet studenter frestar givetvis hårt på avdelningarnas ekonomi 
eftersom vi från LTU har ett rakt ackord inom utbildningen. För att nå break-
even behöver de flesta kurser ha åtminstone 15 deltagare som också examineras 
på kursen. Det här har gjort att specialiseringarnas huvudkurser har 
subventionerats från grundläggande kurser och från fakultetsanslaget som skall 
ge en bas för forskningen. 
 
Turligt nog har gruvföretagen insett att, om de rekryterar ingenjörer som inte 
gått i Luleå, kan företagen skicka dem på utbildning inom mineralteknik och 
processmetallurgi på LTU. Under de senaste fem åren har t ex grundkursen i 
mineralteknik haft i genomsnitt 5 studerande per år som kommit från gruv-
företag. Huvudkursen i mineralteknik, processanalyskursen och simulerings-
kursen har också regelbundet externa studenter. 
 
Vad som tillkommit under 2007 är önskemål från gruvindustrin om kortare 
utbildningar inom mineralteknik i kombination med geologi/bergteknik eller 
processmetallurgi. 

1. Under vår och höst 2007 gav avdelningarna för mineralteknik, malm-
geologi, bergteknik samt drift och underhåll en kurs i gruvproduktions-
processen för New Boliden Aitikgruvans samtliga tjänstemän, totalt ca 
60 personer. Kursen omfattade 48 lektionstimmar och hade som ett syfte 
att försöka ge deltagarna en bättre samsyn över processkedjan geologi – 
gruva – anrikning – underhåll – miljö. 

2. Den 28 januari 2008 startade i Storuman en 2-årig processteknisk 
utbildning (KY-utbildning) för den lokala processindustrin. Industrin 
representeras i det här fallet av Skellefte Kraft (bioenergi) och 
gruvföretag längs guldlinjen i Västerbotten. Utbildningen fick 35 
sökande till 20 platser. Avdelningarna för mineralteknik och 
processmetallurgi kommer att ge en 5-veckors kurs inom mineralteknik 
och hydrometallurgi för KY-utbildningen. 

3. Det finns också förfrågningar från andra aktörer via Lapplands 
Kommunalförbund om distansutbildningar riktade mot östra Norrbotten. 
I det här fallet kan det bli frågan om varianter på den 3-åriga 
utbildningen i Naturresursteknik. 

 

2.5. Samarbete med andra universitet och högskolor 
Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap (TKG) har med uppbackning 
från centralt LTU-håll tecknat avtal med andra universitet och högskolor i 
Norden. 

1. Med Bergsskolan i Filipstad finns nu en överenskommelse som bland 
annat innebär att de med kandidatexamen från Bergsskolan skall kunna 
läsa vidare på TKG:s Master-program. 
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2. Med Universitetet i Uleåborg finns ett avtal, som innebär ett utbyte av 
studenter på Master-nivå. I första hand kan det bli frågan om ca 5 
studenter per år som väljer att läsa mineralteknik-processmetallurgi vid 
LTU, ev redan från hösten 2008. Det finns också planer på en gemensam 
professur i mineralentreprenörskap, dvs hur man gör pengar på det som 
finns i backen. 

3. Med Norges Tekniska-Vetenskaplige Universitet och dess Institutt for 
geologi og bergteknikk finns ett Erasmus-avtal, som underlättar lärar- 
och studentutbyte. 

 

3. Produktion av forskarstuderande 
Eftersom gruvbranschen har vaknat till liv igen finns det nu också 
forskningsmedel att söka. Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap 
(TKG) har varit framgångsrik när det gäller beviljade ansökningar och har fått 
flera stora anslag från Vinnova:s Gruvforskningsprogram och från HLRC 
(Hjalmar Lundbohm Research Centre). Det har gjort att vi har ett delikat 
problem – hur får vi tag i forskarstuderande när gruvbranschen är så ”het” som 
den är just nu? I flera fall har vi rekryterat personer som gått utbildningar vid 
andra svenska högskolor eller från andra specialiseringar än våra egna. 
Dessutom finns det en stor andel industridoktorander inskrivna vid TKG. Det 
totala antalet forskarstuderande vid TKG framgår av tabell 1. 
 
Tabell 1. Antal forskarstuderande inkl industridoktorander 

 Biokemisk och kemisk processteknik 4
 Fysikalisk/gränsytors/oorganisk kemi 5
 Kemisk teknologi 6
 Mineralteknik 7
 Processmetallurgi 15
 Malmgeologi 9
 Tillämpad geofysik 7
 Tillämpad geologi (geokemi) 8
 Inst för tillämpad kemi och 

geovetenskap 
61

 
 
Här är det intressant att göra en internationell jämförelse. Nyligen publicerades 
en översikt över läget vid akademiska institutioner i USA som utbildar för gruv-
branschen (McCarter, 2007). Av den framgår att av ursprungliga 27 Mining 
Schools återstår nu 14. Härav är det bara Virginia Tech som har ett program 
inom Minerals Engineering. Nu är detta en inte helt rättvis jämförelse. 
Mineralteknik finns också inom en del program för Chemical and Metallurgical 
Enginering, t ex vid University och Utah. Ur internationell konkurrenssynvinkel 
är det intressant att notera att de här programmen verkar vara rejält 
underbemannade. Totalt finns det bara 70 personer med doktorsgrad på de 
kvarvarande programmen. Det är oklart om det innefattar de fyra som undervisar 
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inom Minerals Eng. I vilket fall verkar lärartätheten vara betänkligt låg. 
Produktionen av forskarstuderande är inte imponerande, se figur 6. 
 

 
Figur 6. Produktion av forskarstuderande inom gruvämnen vid amerikanska 

universitet (McCarter, 2007). 
 
 
Prognosen för den framtida amerikanska forskarproduktionen ser inte heller bra 
ut, se figur 7. Ur svensk synvinkel borde det innebära att den nordamerikanska 
marknaden kommer att starkt efterfråga våra ingenjörer och forskare. 
 

 
Figur 7. Förväntad examination av forskarstuderande i USA (McCarter, 2007) 
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4. Forskningsprojekt 
Vid Avdelningen för mineralteknik pågår nu flera stora forskningsprojekt, som 
de flesta har anknytning till den traditionella gruvindustrin. Bara för några år 
sedan var det i stället projekt inom återvinning och industrimineral som var helt 
dominerande. Nu är det en mera balanserad mix av projekt, se tabell 2. Vart och 
ett av dessa sysselsätter en forskare eller en forskarstuderande. 
 
Tabell 2. Större projekt vid Avdelning mineralteknik. 

 Name Source 
 BioMinE European Union 
 Electrostatic beneficiation of Indian thermal coal Swedish Intl. Development 

Cooperation Agency & Vattenfall 
 De-phosphorisation of magnetite fines HLRC 
 Traceability of raw materials in process streams LKAB 
 Flow and treatment of thick pulps LKAB 
 Wet low-intensity magnetic separators LKAB 
 Charge dynamics of autogenous mills LKAB 
 Recycling of process water and influence of its 

chemistry on sulphide flotation and flotation 
selectivity 

Vinnova 

 
Mineralteknik är nu i den angenäma situationen att vi söker fler 
forskarstuderande. 
 

5. Framtid 
Utifrån vad som har sagts här torde det framgå att TKG och dess avdelningar har 
arbetat mycket hårt med att omstrukturera utbildningen och anpassa forskningen 
till den nu rådande konjunkturen. Det finns dock ett problem, som vi måste vara 
uppmärksamma på – just nu älskar (nästan) alla gruvindustrin och LTU:s 
utbildningar. 
 
Vad gruvbranschen nog inte förstår, är att Mineralteknik som avdelning och 
forskningsämne var en hårsmån från att bli nedlagt på grund av att det ansågs 
utbilda och forska för en gammal, omodern och övermogen bransch. Vi klarade 
oss den här gången, men vi kan bara se på exemplet USA och förstå vilka 
konsekvenser kortsiktiga beslut kan få. Det är därför av största vikt att 
gruvbranschen inte slår sig till ro och tror att hotet mot vår utbildning och 
forskning är borta. I stället måste vi redan nu fråga oss – hur kan vi vidmakthålla 
en forskningsvolym, som ger stabilitet i utbildning och forskning över en 
konjunkturcykel?  
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