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Optimeringslära 
/Optimization/ 

SCB kod: 10105 

Ämnesbeskrivning 
Optimeringslära behandlar teorier och metoder för att analysera och lösa matematiskt formulerade 
beslutsproblem. Vid tillämpning av optimeringsmetodik på ett beslutsproblem behövs en matematisk 
modell av problemet och en optimeringsalgoritm för att finna en lösning till problemet. 

Den matematiska modellen beskriver vilka lösningar som är möjliga/tillåtna samt värdet av varje 
lösning. Lösningarna representeras av variabler (beslutsfattarens val), begränsningarna av bivillkor, 
och värdet av en målfunktion. 

En optimeringsalgoritm beräknar en optimal lösning till ett givet optimeringsproblem; olika typer av 
modeller kräver olika algoritmer. Eftersom verkliga optimeringsproblem kan ha miljontals 
beslutsvariabler, blir dessa beräkningar ofta mycket tidskrävande. 

Den vetenskapliga verksamheten inom optimeringslära består i att utveckla nya och bättre 
optimeringsmetoder för olika problemklasser, att härleda teoretiska egenskaper hos olika 
optimeringsproblem och optimeringsmetoder, samt att strukturera och modellera beslutsproblem 
inom olika tillämpade områden, så att de kan angripas med optimering. 

Mål och syfte 
Utbildningen ska ge en solid grund för en kvalificerad fortsatt verksamhet inom optimeringslära och 
besläktade områden, inom näringslivet eller universitetsvärlden. 

Utbildningen ska dels ge skolning i vetenskaplighet, manifesterad i en avhandling, dels solid kunskap 
om de viktigaste teori- och metodavsnitten inom optimeringsläran, inkluderande förståelse för hur 
beslutsproblem modelleras för angrepp med optimeringsmetoder. 

Utbildningens genomförande 

Kurser 

Utbildningens kursdel är uppdelad i en grundnivå, som syftar till att ge doktoranden bred kunskap och 
förståelse inom forskningsområdet optimeringslära, och en fortsättningsnivå, som syftar till att ge djup 
kunskap och förståelse inom ämnet, och i synnerhet inom den studerandes eget forskningsområde. 
Grundnivån för licentiatexamen och doktorsexamen sammanfaller normalt och omfattar 45 hp. 
Fortsättningsnivån omfattar 15 hp respektive 75 hp. Ett aktivt deltagande i seminarieverksamheten 
kan ingå i kursdelen. 

Praktiskt arbete med tillämpningar från näringsliv eller förvaltning får efter handledarens prövning 
tillgodoräknas som en kurs inom ramen för utbildningen med högst 10 hp i licentiatexamen och högst 
20 hp i doktorsexamen. Kursdelen består av en grundläggande del och en fortsättningsdel. 

Grundläggande del 

Här återfinnes en gemensam bas av grundläggande optimeringsteori. 

 Linjär optimering 

 Olinjär optimering 

 Diskret optimering 

 Nätverksoptimering. 
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Fortsättningsdel 

(a) Optimeringsfördjupning 

Kan innehålla fördjupning inom områdena under 1, samt 

 Bivillkorsprogrammering ("Constraint programming") 

 Dekompositionsmetoder 

 Dynamisk programmering 

 Flermålsoptimering 

 Global optimering 

 Heuristiska/approximerande metoder 

 Ickedifferentierbar optimering 

 Inrepunktsmetoder 

 Kombinatorisk optimering 

 Kvadratisk programmering och linjära komplementaritetsproblem 

 Optimering av dynamiska system 

 Optimeringsmodellering och användning av mjukvara för optimering 

 Parallell optimering 

 Robust optimering 

 Ruttplanering 

 Semidefinit programmering 

 Stokastisk optimering 

 Strukturoptimering 

 Trafikoptimering. 

(b) Andra matematiska ämnen: 

Här ingår ämnen som stärker den matematiska basen, t.ex. 

 Analys överkurs eller motsvarande 

 Konvex analys 

 Grafteori 

 Sannolikhetsteori 

 Numerisk linjär algebra 

 Funktionalanalys 

 Topologi. 

(c) Datatekniska ämnen 

Här ingår ämnen som stärker kompetens för implementering etc., t.ex. 

 Datastrukturer 

 Parallell programmering 

 Komplexitet 

 Algoritmiska konstruktioner 

 GPU-programmering. 

(d) Tillämpade ämnen (högst 30 hp) 
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Här inbegrips kurser inom relevanta tillämpade ämnen, t.ex. ekonomi, telekommunikation, mekanik, 
robotik, datalogi, kraftsystem, bioteknik, sjukvård. 

(e) Andra kompetenshöjande ämnen: 

 Universitetspedagogik 

 Vetenskapsteori 

 Forskningsmetodik 

 Forskningsseminarier 


