
 

Studieplan för utbildning på forskarnivå 

Teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära 
 
Engineering Science with specialization in the Science of 
Electricity 
 
TNTEKF02 
 
Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 
(forskarutbildningsnämnden) 2008-11-12 
 
Studieplanen för utbildning på forskarnivå består av tre delar: dels en 
allmän del, dels denna ämnesinriktade studieplan och dels varje 
doktorands individuella studieplan. 

Mål 
Utgående från den grundläggande utbildningen inom ämnesområdet 
skall utbildningen på forskarnivå ge ytterligare insikter inom ämnets 
viktigare delar samt fördjupade kunskaper inom minst ett delområde. 
Genom handledning och avhandlingsarbete skall doktoranden göras 
väl förberedd för en kritisk och självständig forskningsverksamhet 
eller för annan yrkesverksamhet där höga krav ställs på djupgående 
ämnesinsikt, förmåga till kritiskt och självständigt tänkande, 
samarbetsförmåga samt forskningskunnande. 
 
Vidare ska doktoranden kunna angripa frågeställningar på detaljnivå 
från en övergripande systemförståelse. 
 
Doktoranden skall även kunna presentera sina mål och resultat i 
muntlig och skriftlig form för olika målgrupper på engelska samt, när 
det gäller svensktalande doktorander, på svenska. 

Ämnesbeskrivning 
I pionjärarbetet ”Treatise on Electricity and Magnetism” försåg James 
Clerk Maxwell världen med en matematisk beskrivning av 
elekromagnetiska fält och lade grunden till den moderna 
elektricitetsläran. Dessa ekvationer är grundläggande för all 
generering, transmission, distribution och användning av 
elektromagnetisk energi. Doktorandstudierna i Teknisk fysik med 
inriktning mot elektricitetslära är utformade för att ge en djupare 
förståelse av Maxwells ekvationer både vad gäller praktisk 



 

tillämpning och teori, d.v.s. från analytisk teori, datorsimuleringar, 
laboratorieexperiment till fullskaleexperiment. Utbildningen och 
forskningen inom detta område omfattar alla aspekter av 
elektromagnetisk energi på alla tidsskalor från likspänning till 
mikrovågor, särskilt generering, transmission, distribution, lagring och 
användning av elektromagnetisk energi, samt hur man både orsakar 
och löser problem orsakade av elektromagnetiska störningar. 
Dessutom innefattar ämnet vidare studier av påverkan på 
elektromagnetism på både tekniska system samt människor, djur och 
natur. Utbildningen inriktas mot att förse studenterna med kunskap 
nödvändig för att svara upp mot det moderna samhällets behov av 
tillförlitliga, miljövänliga och kostnadseffektiva elsystem och dess 
kopplingar mot omgivande tekniska delar. Kopplingar i system och 
teknisk systemförståelse är således viktiga för helheten, därför betonas 
vikten av klara av kopplade partiella differentialekvationer både mot 
elektromekanik men även mot fluidmekanik, hydrodynamik och 
aerodynamik. Forskningen inriktas mot ingenjörsvetenskap av både 
konventionell och alternativ teknik för att skapa miljövänliga och 
kostnadseffektiva elektriska energisystem, mot att skydda elektriska 
system från transienter och störningar samt utveckla grundläggande 
teknik och kunskap. Området är av största vikt för att trygga den 
framtida elenergiförsörjningen och elenergianvändningen inte bara i 
Sverige, utan i hela världen. 

Behörighet 

Grundläggande behörighet 
Den grundläggande behörigheten för utbildning på forskarnivå 
framgår av studieplanens allmänna del. 

Särskild behörighet 
Särskild behörighet har den som på ett tillfredsställande sätt och i 
tillräcklig omfattning avklarat kurser inom för ämnet relevanta 
områden. Särskild behörighet anses den ha som endera: 
a) avlagt civilingenjörsexamen vid svensk teknisk högskola och därvid 
läst kurser inom ämnesområden av relevans för ämnet.  
b) i annan ordning, inom eller utom landet förvärvat kunskaper av i 
huvudsak samma omfattning. 

Antagning 
Den som önskar bli antagen till utbildning på forskarnivå i teknisk 
fysik med inriktning mot elektricitetslära skall inlämna en ansökan till 
prefekten vid Institutionen för teknikvetenskap. Detta kan göras när 



 

som helst under året. 
 
I samband med antagningen skall anges hur institutionen planerar att 
finansiera såväl doktorandens personliga försörjning som dennes 
forskning. 

Utbildningens uppläggning 
För varje doktorand skall vid antagningen upprättas en individuell 
studieplan av doktoranden och dennes handledare efter samråd med 
forskarutbildningsansvarig professor. Planen fastställs av prefekten 
(på delegation av fakultetsnämnden) i samband med antagningen.  

Den individuella studieplanen skall årligen revideras gemensamt av 
doktoranden och dennes handledare och tillföras en sammanfattning 
av uppnådda resultat samt planerna för det närmaste året. 
Betydelsefulla förändringar och eventuell oenighet om den 
individuella studieplanen skall rapporteras till prefekten eller, om så 
bedöms nödvändigt, till forskarutbildningsnämnden.  

Kurser 
Inom utbildningen på forskarnivå kan det förekomma olika slags 
kurser, såsom föreläsningar, litteraturstudier, praktiska övningar, 
fältstudier, etc. 
 
Kursutbudet revideras fortlöpande. En betoning för ämnet är att 
individuella kurser baserade på vetenskapliga arbeten tex presenterade 
i böcker, bör utgöra mer än hälften av forskarutbildningskurserna. 
Dock finns det ett antal fördjupningskurser förutom de 
fakultetsgemensamma kurserna som är viktiga för att kunna bedriva 
forskning inom ämnet (flertalet av nedan bör i huvudsak vara 
avklarade inom grundutbildningen): 
 
Elektromagnetisk fältteori eller motsv. 
Elkrets 1 eller motsv. 
Elkraftteknik eller motsv. 
Elektriska maskiner eller motsv. 
Vågkraft  
Vattenkraft 
Vindkraft 
Strukturmekanik/dyn eller motsv 
Hållfastighetslära 
Fluidmekanik, hydromekanik, aerodynamik eller motsv. 
 



 

Särskilda kurser kan ha inriktning mot avhandlingsarbetet 
(fördjupningskurser). De kan även tas från angränsande områden eller 
vara av allmän natur (övriga kurser). 
 
Exempel på fördjupningskurser: 
 
Elkrets II (transienta förhållanden) 
Synkrongeneratordesign 
Kraftelektronik 
Powerformer-kurser (laborationer i Porjus – experiment i EM-fält i 
laboratoriet vid UU) 
Roterande energilager 
Elektrisk urladdningsfysik 
Högspänningsteknik 
Elektromagnetisk kompatibilitet 
 
I anknytning till avhandlingsarbetet fordras vanligtvis ytterligare 
studier av speciallitteraturen. 

Fordringar för doktorsexamen 
För doktorsexamen fordras dels godkända prov på de kurser som ingår 
i den för varje doktorand fastställda individuella studieplanen, dels 
godkänt disputationsprov. Utbildningen, som leder till doktorsexamen 
omfattar 240 högskolepoäng (fyra års heltidsstudier), varav 
avhandlingsdelen omfattar minst 120 högskolepoäng och kursdelen 
omfattar minst 60 högskolepoäng.  

Fordringar för licentiatexamen 
En etapp i utbildningen på forskarnivå om minst 120 högskolepoäng 
(två års heltidsstudier), kan avslutas med licentiatexamen. För denna 
fordras att doktoranden dels har blivit godkänd vid de prov som ingår i 
etappen, dels har fått en vetenskaplig uppsats som motsvarar studier 
om minst 60 godkänd. Kursdelen omfattar minst 30 högskolepoäng.  

Övrigt 
Utbildningen på forskarnivå i teknisk fysik med inriktning mot 
elektricitetslära ger fördjupade kunskaper i ett av de specialområden 
som utbildningen avser och en god förankring i elektricitetslärans 
vetenskapliga grunder. Forskningen sker i stora delar i nära kontakt 
med svenskt näringsliv och andra forskningsgrupper i Sverige och 
utomlands. Den allmänna vetenskapliga meriteringen som studier i 
ämnet ger är till exempel uppskattad inom kraftindustrin av både 
tillverkare (ABB, Alstom, GE, m fl) och användare (Vattenfall, Eon, 



 

Statkraft, Fortum, m fl), konsulenter (AF och Sweco) och en rad 
basindustrier, från Skogsindustrin till högteknologisk telekom och IT-
industri. Dessutom ny avknoppad industri från ämnet såsom Seabased, 
Vertical Wind och Current Power. Man räknar med att efterfrågan på 
högutbildade personer inom teknisk fysik med inriktning mot 
elektricitetslära i Sverige och Europa kommer att öka. 
 
Ytterligare information kan erhållas från institutionen för 
teknikvetenskaper, www.el.angstrom.uu.se 
 
  


