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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 forskarutbildningen 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 samt 
forskningskunnande. Doktoranden skall även kunna presentera sina 
mål och resultat i muntlig och skriftlig form för olika målgrupper på 
engelska, och när det gäller svensktalande doktorander, på svenska. 

Ämnesbeskrivning 
Ämnet tribomaterial innefattar studier av materials, ytors och 
ytbeläggningars friktions- och nötningsegenskaper. Speciellt 
undersöks sambandet mellan dessa egenskaper och materialens 
sammansättning, inre struktur samt mekaniska, kemiska,  och termiska 
egenskaper. Nano- och mikroegenskaper är centrala begrepp. 
Forskningen är av blandad teoretisk och experimentell natur, med 
såväl tillämpade som grundläggande inslag. Alla materialtyper 
studeras; metaller, keramer, biomaterial, polymerer, diamant, samt 
kompositer av dessa.  
  
Större delen av verksamheten i Uppsala ägnas åt framställning av och 
tribologiska egenskaper hos tunna ytskikt för verktyg och 
maskinkomponenter vars prestanda bestäms av friktion och 
nötningsmotstånd. Den höga graden av tillämpning inom dessa 



 

områden gör att den studerandes forskningsuppgift ofta utförs i 
samarbete med någon material- eller verkstadsindustri. Ett område av 
växande betydelse är nanoteknologiska aspekter av skiktutvecklingen. 
Omfattande internationellt samarbete förekommer.  
  
Inom tribomaterialforskningen används en rad avancerade 
analysmetoder, bl.a. transmissions- och svepelektronmikroskopi, och 
därmed förknippade ytanalys- och mikrostrukturbestämningstekniker. 
En mycket viktig del i utbildningen avser att ge förtrogenhet med 
dessa metoder och god kännedom om deras möjligheter och 
begränsningar.  

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 tribomaterial skall inlämna en ansökan till 
prefekten vid Institutionen för teknikvetenskaper. Platser på 
utbildningen på forskarnivå tillsätts normalt sex gånger per år. 
  
I samband med antagningen skall anges hur man planerar att 
finansiera såväl doktorandens personliga försörjning som dennes 
forskning. 

Utbildningens uppläggning 
Utbildningen omfattar dels kurser, dels forskningsarbete, självständigt 
samt i samarbete med handledare och kollegor. Detta arbete leder till 
en avhandling. Därtill ingår litteraturstudier och aktivt deltagande i 
seminarier. Den som innehar doktorandtjänst skall normalt utföra viss 
institutionstjänstgöring som avser utbildning, forskning och 



 

administrativt arbete.  
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 
De kurser som ingår i den individuella studieplanen kan dels hämtas 
bland fristående kurser i den grundläggande utbildningen, dels vara 
andra kurser inom materialvetenskap och andra ämnen – och då 
antingen läskurser eller föreläsnings- eller seminarieserier, som 
anordnas inom eller utom institutionen.  
  
Kurserna bör fördela sig på baskurser och särskilda kurser. Normalt 
bör drygt hälften av kursdelen väljas ur baskurser av typen:   
  
Tribologi  Mikroskopi och mikroanalys   
Deformationsmekanismer  Metaller och legeringar  
Keramiska material  Polymerer  
Tribomaterial  Tribologiska ytskikt  
  
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 är:  
Bildanalys  Korrosion och ytkemi 
Materialteori Skärande bearbetning  
Ytbeläggningsteknik Maskinelement  
Nanostrukturerade material  Underhållsteknik  
 
Exempel på lämpliga ämnen för övriga kurser är:  
Smörjmedel och smörjteknik  Materialval  
Pedagogik  Försöksplanering  
FEM-metoder   Vetenskaps- och teknikhistoria  
Projektledning    Entreprenörskap  



 

  
I anknytning till avhandlingsarbetet fordras vanligtvis ytterligare 
studier av speciallitteraturen. 
Doktorander som deltar i grundutbildningen skall genomgå 
högskolepedagogisk utbildning om inte motsvarande kunskap redan 
inhämtats på annat sätt. 
Doktorander inom ämnet rekommenderas att läsa kurser i 
vetenskapligt skrivande och introduktionskurs till utbildning på 
forskarnivå. 

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 50 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 högskolepoäng godkänd. Kursdelen omfattar minst 30 
högskolepoäng.  

Övrigt 
Forskning i teknisk fysik med inriktning mot tribologi innebär nästan 
alltid samarbete över ämnesgränser, och med partners inom industrin. 
God samarbetsförmåga samt förmåga att inhämta relevant kunskap 
från andra ämnesområden är därför nödvändig. Forskningens 
industriella och tekniska relevans kräver också god förmåga att 
kommunicera vetenskapliga resultat så att avnämare utanför 
universitetet kan tillgodogöra sig kunskapen. 
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