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Programbeskrivning för Maskinkonstruktion 

Programbeskrivning doktorsprogram 

Fastställd av fakultetsrådet/utbildningsutskottet: 2011-01-25 (fakultetsnämnden) 
Reviderad: 2018-06-13 

Programmets namn på svenska och med översättning till engelska 
Ange även om programmet har inriktningar. 

Maskinkonstruktion (eng. Machine Design) 

Ämnet har inriktningarna : 

System- och komponentdesign 

Förbränningsmotorteknik 

Mekatronik och inbyggda styrsystem 

Integrerad produktutveckling 

Produkt- och tjänstedesign 

Kort beskrivning av ämnesområde och innehåll 
Ange vilka ämnen på forskarnivå som ingår i programmet. Allmänna studieplaner för ingående ämnen bifogas 
till programbeskrivningen. 

Ämnet Maskinkonstruktion på KTH behandlar utveckling och konstruktion av 
maskiner och tekniska produkter i ett brett gränsöverskridande perspektiv. Målet är att 
utbilda för en effektiv och innovativ produktutveckling, vilken är av strategisk 
betydelse för svensk industri. Produktutveckling innefattar många olika aktiviteter och 
inrymmer hänsynstaganden av teknisk natur, såväl som frågor av ekonomisk och 
social karaktär. Kombinationen av dessa olika aspekter är nödvändig för framgångsrik 
produktutveckling.  

Av central betydelse för Maskinkonstruktion är kunskap och ingenjörsförmåga 
avseende framtagning av komplexa mekaniska och mekatroniska komponenter och 
system. Då produktutveckling vanligen sker i en organisatorisk kontext i avsikt att 
generera  ekonomisk vinning framstår strategi, organisering och arbetssätt för dessa 
aktiviteter som viktiga komponenter. Människans roll i de tekniska systemen, t.ex. 
som beställare, utvecklare och användare är oerhört väsentlig för produktutveckling 
och ingår därmed också naturligt i ämnet. Forskningen inom Maskinkonstruktion 
omfattar primärt följande områden: 

- Högpresterande mekaniska och mekatroniska komponenter och system. 
- Fysikaliska fenomen som kan begränsa eller möjliggöra nya konstruktioner. 
- Konstruktionsmetodik och utvecklingsmetoder för sammansatta fysiska och 

cyber-fysiska produkter. 
- Produktutvecklingsprocesser med tekniska, ekonomiska, miljömässiga och 

organisatoriska hänsynstaganden. 
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- Metodutveckling inom innovativ design, användardriven design och 
tjänstedesign. 

- Produktinnovationsprocesser, med fokus på bland annat tekniska, ekonomiska 
och sociala aspekter. 

- Verktyg och datorstöd vid utveckling och konstruktion. 
- Konstruktionsprinciper som kan generera nya funktioner och nya produkter. 
 
För att kunna hantera ämnets mångfald och komplexitet organiseras 
forskarutbildningen utifrån ett antal distinkta inriktningar, mer specifikt system- och 
komponentdesign, förbränningsmotorteknik, mekatronik och inbyggda styrsystem, 
integrerad produktutveckling och produkt- och tjänstedesign. Nedan beskrivs 
forskningen inom dessa inriktningar kortfattat. Forskning och utbildning inom alla de 
ovan nämnda områdena karaktäriseras av omfattande industriell samverkan och många 
internationella samarbeten.   
 
System- och komponentdesign  

Vid avdelningen för system- och komponentdesign bedrivs forskning inom tre till 
varandra knutna ämnesområden: maskinelement, tribologi och maskinkonstruktion. 
  
Forskningen inom ämnet maskinelement fokuserar på hållbara, miljöanpassade och 
energieffektiva komponenter och system, nämligen rullningslager, glidlager, 
kuggväxlar, kopplingar, skruvförband, tätningar och olika typer av smörjmedel (oljor, 
smörjfetter, jonvätskor och vattenbaserade smörjmedel). Energiförluster utgör en 
betydande del av all genererad energi och härrör från friktionsförluster i rörliga delar 
såväl i maskiner som energiproduktionssystem. Forskningen inom maskinelement är 
inriktad på att avsevärt minska dessa förluster. De mekaniska och elektroniska 
komponenter som numera ingår i fler och fler maskiner utvecklas alltmer mot att 
skillnaden mellan de elektroniska respektive mekaniska delarna successivt avtar. En 
viktig del av forskningen är därför utveckling av mer kontrollerbara och adaptiva 
maskinelement, aktiva strategier för maskinunderhåll, sensorteknik för 
multiparametermätningar och tribotroniska system. 
  
Forskningen inom tribologi är inriktad på modellering och simulering av friktion och 
nötning med ett helhetsperspektiv på systemeffekter som emissioner, 
energieffektivitet, materialhygien och design.  
 
Forskning inom ämnet maskinkonstruktion omfattar både utveckling och analys av 
produkter. Den fokuserar i huvudsak på problemställningar relaterade till mekaniska 
system men med kopplingar till angränsande system och miljö. Metoder och teknik för 
beteendesimuleringar, prestandapredikteringar, dimensioneringar och optimeringar av 
tekniska system och komponenter är viktiga inslag i ämnet. Utveckling av metodik för 
effektivare utveckling och analys av mekaniska system med optimering av 
produktegenskaper där olika discipliner är inkluderade utgör en viktig 
forskningsaspekt. Statiska, kvasi-statiska, kinematiska och dynamiska modeller är 
exempel på modeller som är intressanta vid beteendesimulering och prediktering av 
produktprestanda. Tillämpningarna varierar från små till stora produkter och system, 
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t.ex. från små bordsbaserade haptiska enheter till vinschsystem för 
vågenergigenerering. En viktig del i forskningen är även att bygga prototyper för 
verifiering och validering av simuleringsmodeller och för att testa nya produktkoncept. 
 
Förbränningsmotorteknik 

Forskningen inom förbränningsmotorteknik handlar i stor utsträckning om att 
kombinera kunskaper i grundläggande ämnen med en praktiskt viktig och krävande 
tillämpning, förbränningsmotorn. Ämnet behandlar kolvmotorer med inre förbränning. 
I forskningen kopplas fysikaliska grunder till motorteknik. De senaste forskningsrönen 
behandlas med tyngdpunkt på globala och lokala miljöfrågor. 
Energiförsörjningsfrågor, bl.a. biobränslens möjligheter och framtidsscenarion är 
viktiga utgångspunkter för verksamheten. Att driva forskning som syftar till 
energieffektivare drivsystem genomsyrar verksamheten. Termodynamiska och 
förbränningstekniska studier utförs med hjälp av experiment och ledande 
simuleringsprogram för både 1D- och 3D-beräkningar. Ett modernt motorlaboratorium 
står till inriktningens förfogande. Miljöegenskaper, förbränning och termodynamik 
studeras för aktuella motorer. Ett område som aktualiserats är reglering och utveckling 
av styrsystem. 

Mekatronik och inbyggda styrsystem 

Utvecklingen inom programvara och elektronik har medfört en dramatisk förändring 
inom maskintekniken, där datorsystem i allt högre utsträckning byggs in i mekaniska 
produkter (datorsystemen kallas då inbyggda system eller inbyggda styrsystem) och 
används för att skapa helt nya typer av maskiner och produkter. Hela området benämns 
mekatronik, eller på engelska mechatronics. Som några exempel på 
tillämpningsområden kan nämnas aktiva säkerhetssystem i fordon, industrirobotar, 
autonoma gräsklippare, och medicinsk utrustning såsom ventilatorer eller kirurgiska 
instrument. I samtliga dessa exempel ingår datorbaserade system som, baserat på 
mätdata från sensorer, inbyggd logik, regleralgoritmer och operatören/användarens 
önskemål, styr maskinens beteende via olika typer av ställdon och mekanismer. En allt 
större del av produkternas funktionalitet realiseras på detta sätt i programvara. 
Styrsystemen utformas ofta som inbyggda distribuerade system sammankopplade i 
nätverk, både internt och med omgivningen. Nya egenskaper och förbättrad prestanda 
blir möjligt genom ständiga förbättringar av sensorer, ställdon och beräkningsteknik. 
Förutom rent funktionella förbättringar så tillför mekatronik och inbyggda styrsystem 
nya möjligheter avseende diagnostik, adaptivitet, samt stöd för underhåll och 
eventuella upp- och nedgraderingar.  Denna utveckling drivs vidare av förbättringar i 
inter-maskin kommunikation, och kommunikation med dator-centers. Det blir möjligt 
att åstadkomma samarbete och koordinering i en större skala (jämför t.ex. 
”intelligenta” transport- och tillverkningssystem), och integration över en maskins 
livscykel.  
 
För att framgångsrikt utnyttja denna teknik ställs utvecklare och forskare inför stora 
utmaningar; vitt skilda teknologier, kompetenser och traditioner behöver integreras. 
Införandet av mekatronik och inbyggda system medför en ökande systemkomplexitet 
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som ställer krav på adekvata designmetoder, verktyg, arkitekturer samt kompetenta 
utvecklare. Metoder och verktyg för samkonstruktion av det mekaniska systemet, 
sensorer/motorer, reglersystemet och datorsystemet är viktiga inslag i 
forskningsområdet. 
 
Höga krav på pålitlighet och kostnadseffektivitet ställs oftast på de inbyggda 
styrsystemen. För att fullt utnyttja programvarans flexibilitet och komplexitet ställs 
också krav på en effektiv hantering av en produkts konfiguration, flexibilitet i drift och 
standardiserade programvaruplattformar – områden där den ständigt ökande 
systemkomplexiteten ger upphov till stora utmaningar för ingenjörsföretagen och 
forskarna; ny metodik, verktyg och integrerade designmetoder krävs. 
Systemkonstruktören måste vid utvecklingen beakta motstridiga krav (pålitlighet, 
prestanda, flexibilitet, ny funktionalitet, existerande komponenter/funktioner), möjlig 
realisering (mappning) av funktioner i program- och hårdvara, samt hantera de täta 
beroenden som finns mellan de inbyggda systemen, systemfunktioner och den 
omgivande mekaniken.   
 
Integrerad produktutveckling 

Produktutveckling sker företrädesvis i komplexa nätverk av aktörer med ett stort antal 
aktiviteter. Nätverket av aktörer kan vara en formell organisation med bestämbar 
struktur men även i mindre organisationer är nätverket vanligtvis komplext med 
många aktörer i värdekedjan. Utmaningarna i produktutveckling är långt fler än de rent 
tekniska och av så spridd karaktär som identifiering av användarbehov, kravhantering 
för mjukvara i hårdvara, affärsmässiga beslut och hållbar utveckling. I detta 
sammanhang blir en ändamålsenlig organisering av aktörer och aktiviteter av 
avgörande betydelse för framgången i produktutveckling.  
 
Integrerad produktutveckling som forskningsämne handlar om organisering och 
ledning av tekniskt utvecklingsarbete med fokus på effektiva processer. Innovation är 
en mycket central frågeställning inom ämnet och berör organisationers och individers 
förmåga till innovativt arbete. Begreppet Integrerad produktutveckling kan också stå 
för ett koncept för arbetssätt i produktutveckling, vilket förespråkar en helhetssyn som 
inbegriper en rad aspekter i produktutveckling såsom funktionalitet, 
produktionsvänlighet, marknadsmöjligheter, miljöbelastning mm. Denna helhetssyn 
kräver en integration mellan funktioner och discipliner i en organisation men också 
mellan individer och organisationer. Integration kan också avse kombinering av affärs- 
och teknikmöjligheter och kombinering av produkt och service. Forskningsämnet är 
starkt relaterat till detta koncept och projekten fokuserar ofta på särskilda aspekter av 
konceptet.  
 
Forskningen inom Integrerad produktutveckling genomförs i nära samarbete med 
industriella företag. Forskningsfrågor utarbetas oftast utifrån företagens aktuella behov 
och forskningsmetoder väljs utifrån att resultaten ska kunna få en direkt tillämpning. 
Ett ofta antaget perspektiv är konstruktörens eller produktutvecklarens med syfte att 
generera kunskap som kan påverka arbetssättet i produktutveckling. 
Forskningsfrågorna är varierande och inrymmer bland annat stödmetoder i 
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produktutveckling, miljöanpassad produktutveckling, produktplanering, projektarbete, 
funktionsförsäljning, organisering och ledning av utvecklingsverksamhet, disruptiv 
innovation, affärsmodellsinnovation, samt idé- och kunskapshantering. Av högsta 
relevans är arbeten inom interdisciplinär komplex produktutveckling, 
projektportföljshantering, procedurer för konceptutveckling och integrerad produkt-, 
tjänste- och affärsutveckling.  
 

Produkt- och tjänstedesign 

Målet för produktutveckling är att skapa förslag till produkter och tjänster som är 
konkurrenskraftiga på marknaden och upplevs som attraktiva, lättanvända och 
meningsfulla av människor. Denna inriktning ser produkter och tjänster som ett 
samspel där användarens behov, erfarenheter och livsvillkor är i centrum för 
forskningen. Tekniska och marknadsmässiga hänsynstaganden kompletterar det 
användarcentrerade perspektivet. Det är ett brett område som avgränsas mot andra 
genom fokus på samspelet mellan den fysiska produkten, tjänster och användning. 
 
Inriktningen mot produkt och tjänstedesign har fokus på design som metod, ämne och 
slutresultat. Det innebär exempelvis; metodutveckling, t. ex .tidiga faser i 
produktutveckling; designämnets diskurs, kontext och identitet; samt empiriska 
undersökningar av produkter och tjänster som modell eller i användning.  
 
Centralt i designforskning är de tvärvetenskapliga metoder och ansatser som t. ex.  
”design thinking” och olika typer av generativa metoder som kan användas generellt i 
en skapande och innovativ verksamhet. I ämnet finns starka kopplingar mot människa-
datorinteraktion, arkitektur, estetik, ergonomi och arbetsvetenskap. Liksom dessa vilar 
designämnet på en bred grund där vetenskapligt djup inte är detsamma som facklig 
avgränsning, utan tvärtom bygger på en förmåga till en dynamisk interaktion mellan 
del och helhet, mellan experiment och analys och mellan praktik och teori. 
 

Programmets organisation 
Programråd (ange vilka funktioner som ingår, inte personer), programansvarig, studentrepresentation etc.  

Programmet leds av en programansvarig handledare (DA). DA skall uppfylla KTH:s 
krav för att kunna fungera som huvudhandledare och bör själv vara aktiv som forskare 
och huvudhandledare. 

Programmet är formellt sett underställt ITM:s skolachef och forskarutbildnings-
ansvarig (FA) och delar i stor utsträckning administrativa processer med ITM:s övriga 
doktorsprogram. DA är därför ledamot av ITM-skolans Forskarutbildningsutskott 
(FU). 

Samtliga huvudhandledare och bihandledare kopplade till programmet ingår i 
programmets handledarkollegium, som även utgör programmets programråd. 
Handledarkollegiet utgör den akademiska arenan för kollegiala diskussioner kring 
handledningsfrågor, forskningskvalitet, slutseminarier, doktoranders progress, 



Programbeskrivning för Maskinkonstruktion 

uppföljning av studieplaner, doktorandkurser, etc. Handledarkollegiet sammanträder 3-
4 ggr/läsår och kan sammankallas även däremellan vid behov. Till kollegiet kallas 
även av doktoranderna vald representant – Programansvarig doktorand (PAD). 
Samtliga doktorander inbjudes till kollegiets möte åtminstone en gång per läsår. 

Kurser 

Kursutbud 
Beskriv programmets kursutbud, vilka ämnesområden som ska täckas in och hur ett relevant kursutbud 
säkerställs. 

Forskarutbildningskurser inom programmets alla inriktningar genomförs regelbundet. 
För samtliga inriktningar  inom  Maskinkonstruktion finns två obligatoriska kurskrav. 
Doktoranden ska genomgå introduktionskurs (FMF3021) om 7.5 hp och kurs/kurser 
om sammanlagt minst 6 hp inom områdena vetenskapsteori och forskningsmetodik. 

Kurs i högskolepedagogik är ett krav för doktorander som skall bedriva undervisning på 
grundnivå och avancerad nivå. 
 
Följande kurser rekommenderas starkt för samtliga doktorander inom 
Maskinkonstruktion: 

• LH200V Grundläggande kommunikations- och undervisningslära (GKU) 3 hp 
(obligatorisk för doktorander som under sin utbildningstid medverkar i KTH:s 
undervisning inom grundnivå och avancerad nivå) 

• AK3014 Vetenskapsteori och forskningsmetodik – mindre kurs 3 hp 
• AK3015 Den uthållige forskaren 2 hp 
• DS3102 Writing Scientific Articles 5hp 

Inom doktorsprogrammet Maskinkonstruktion rekommenderas för samtliga 
doktorander även en kurs inom produktutveckling/konstruktion och/eller en kurs i 
”systems engineering”. Utöver dessa finns rekommendationer för programmets olika 
inriktningar enligt beskrivningar i programmets Allmänna Studieplan. 

Kvalitetssäkring och uppföljning av programmets kurser 
Ange hur programmets kurser följs upp och hur kvalitetssäkring av kurserna sker. 

Efter varje doktorandkurs genomförs en kursutvärdering. Kursansvarig lärare ansvarar 
för att så sker. Förfarandet vid kursutvärdering följer KTHs förfarande för kurser på 
grundläggande och avancerad nivå 

Stöd för ingående ämnens måluppfyllelse förutom kurser 
Organiserade aktiviteter förutom kurser, t.ex. seminarieserier och workshops. 

Kvaliteten på den individuelle doktorandens forskning säkras genom kontinuerlig 
uppföljning och granskning av sakkunnig expertis. Utöver doktorandens presentationer 
vid interna arbetsseminarier på avdelningen och/eller i forskargruppen, ska 
doktorandens arbete granskas vid minst tre tillfällen under doktorandtiden:  
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1. Avhandlingsplan (efter ca 1 års studier) 
2. Halvtids-/licentiatseminarium (efter ungefär halva studietiden) 
3. Slutgranskning (när det bedöms vara 6-12 månader kvar till disputation).  

En avhandlingsplan som klargör doktorandens forskningsfokus och forskningsdesign 
ska tas fram och godkännas av handledare, vanligtvis inom ramen för det första årets 
studier. 

Vid halvtids-/licentiatseminarium granskas manuset av en särskild granskare som inte 
varit engagerad i doktorandens arbete. Vid seminariet är någon inom programmets 
handledarkollegium ordförande, dock ej doktorandens huvudhandledare eller 
biträdande handledare. Till dessa seminarier inbjuds samtliga doktorander och forskare 
kopplade till forskargruppen att medverka. Vid halvtids-/licentiatseminariet bör 
särskild granskare helst vara docentkompetent.  

För kvalitetssäkring inför disputation gäller KTHs och ITM-skolans regelverk för 
disputation. 

Inför färdigställandet av doktorsavhandlingen skall doktorandens manus granskas av 
en oberoende särskild granskare som inte tidigare varit engagerad i doktorandens 
avhandlingsarbete, för att garantera att arbetet håller tillräcklig vetenskaplig kvalitet 
för att kunna försvaras vid en offentlig disputation. Särskild granskare av 
doktorsavhandling bör vara docentkompetent.  

Granskarens synpunkter och förbättringsförslag framförs antingen i form av en 
skriftlig rapport eller vid ett slutseminarium. Slutgranskningen behandlar vad som 
bedöms vara näst sista version av avhandlingsmanuset, vilket innebär att avhandlingen 
finns i en (om än ej helt färdigbearbetad) helhet. Granskning genomförs när det enligt 
huvudhandledaren bedöms vara 6-12 månaders arbete kvar till disputation. 

Slutseminarium skall annonseras genom utskick till handledare och doktorander i 
berörd avdelning. Vid seminariet är någon inom programmets handledarkollegium 
ordförande, dock ej doktorandens huvudhandledare eller biträdande handledare.  

Utöver den kollegiala kvalitetssäkringen av de individuella avhandlingsarbetena 
bedrivs också ett löpande kvalitetsarbete på olika nivåer inom programmet. Efter varje 
doktorandkurs genomförs en kursutvärdering. Kursansvarig lärare ansvarar för att så 
sker. 

Beskrivning av det kontinuerliga, systematiska kvalitetsarbetet 
Beskriv de regelbundna utvärderings- och utvecklingsaktiviteterna. 

De administrativa processerna på programnivå utvärderas en gång per år genom 
programansvarig studierektors (DA) försorg. De administrativa processer som är 
gemensamma med övriga forskarutbildningsprogram inom ITM-skolan utvärderas en 
gång per år i ITM:s Forskarutbildningsutskott. Utskottet kan vid behov även initiera 
mer genomgripande översyner av programinnehåll och programstruktur. 
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