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Innehållsförteckning 
Välkommen till Högskolan i Borås och till den forskarutbildning som du ska bedriva här hos oss!  

Informationen som du hittar i denna handbok är avsedd att vara ett stöd och ge vägledning under din tid som 
doktorand här vid lärosätet. 

Beroende på hur dina doktorandstudier finansieras (via anställning här vid lärosätet, via stipendium eller som 
samverkansdoktorand med anställning vid externt organisation/företag) så har du ibland olika rättigheter. I de fall 
där rättigheter mellan olika finansieringstyper skiljer sig åt framgår detta under respektive rubrik. 

Samma information som du hittar i detta dokument återfinns också på högskolans hemsida. För den senaste och 
mest uppdaterade informationen hänvisas du alltid till dessa hemsidor. Majoriteten av information i denna handbok 
återfinns under hemsidan med namnet ”Doktorandhandbok”.  
https://www.hb.se/Anstalld/Om-min-anstallning/Doktorand/  
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1. Introduktion 
 
Att vara doktorand vid Högskolan i Borås innebär att du ska bedriva forskningsprojekt och läsa 
doktorandkurser som tillsammans med eventuell undervisning eller akademitjänstgöring leder till 
en doktorsexamen, ibland med etappmålet licentiatexamen. Två olika typer av avhandlingar kan 
göras beroende på det egna ämnets tradition; en monografi eller en sammanläggningsavhandling. Under 
din utbildning kommer du få och har rätt till kontinuerligt handledning av erfarna forskare inom 
ditt forskningsområde.  

Forskarutbildningen fram till doktorsexamen motsvarar fyra års heltidsstudier (240 
högskolepoäng (hp) där 1,5 hp motsvarar en veckas heltidsstudier). Licentiatexamen kan vara ett 
delmål, speciellt inom visa områden och avläggs efter ungefär halva studietiden. Att doktorera 
innebär stundtals ett krävande och utmanande arbete men upplevs också som ett fritt och 
självständigt arbetssätt med många stimulerande frågeställningar. Här är det viktigt att ta stöd av 
andra doktorander eller din handledare för att bearbeta och finna lösningar till de utmaningar du 
står inför. 

 
2. Så styrs forskarutbildningen 
 
Högskolan i Borås rektor har delegerat till en vicerektor att ansvara för forskarutbildningens 
utveckling och kvalitet samt att forskarutbildningen utvecklas i enlighet med högskolans vision 
och strategiska plan.  
 
Forsknings- och utbildningsnämnden (FoU) samt Nämnden för Konstnärlig forskning och 
utbildning (KFU) har det övergripande ansvaret för att främja forskning och forskarutbildning 
samt att bevaka att utbildningen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vilar på 
vetenskaplig grund. FoU-nämndens ansvarsområde omfattar de utbildningar som leder till en 
generell examen medan KFU ansvarar för den utbildning som leder till en konstnärlig examen. 
FoU-nämnden har i sin tur delegerat ansvar till olika utskott där varje forskningsområde som 
FoU ansvarar har ett inrättat forskarutbildningsutskott.  
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Figur 1: Organisationsstruktur 

 
Akademichefen vid din akademi är ytterst ansvarig för forskarutbildningen. Normalt är det dock 
sektionschef/studierektor som hanterar områdesövergripande frågor kring forskarutbildningen 
och rapporterar istället till akademichef. 

Knuten till varje område finns också en studierektor. Dennes ansvarsområde är att ta initiativ till 
att kurser utvecklas och ges samt att se till att det finns underlag som gör det möjligt att utvärdera 
din utbildning. Studierektorn ansvarar också för att säkerställa att din individuella studieplan fylls i 
och följs upp minst en gång per år. Således är det studierektorn som har ett övergripande ansvar 
för att forskarutbildningen sker i enlighet med regler och riktlinjer som finns uppsatta både lokalt 
och nationellt. 

Inom vissa av högskolans forskarutbildningar skall du som doktorand tilldelas en examinator. 
Examinator har det övergripande ansvaret för att säkra att din utbildning utifrån 
forskarutbildningsämnet.  

 
2.1 Forskarskolor 
 
Fyra av högskolans sex forskarutbildningar valt att organisera sig i form av områdesinriktade 
forskarskolor. Forskarskolorna inrättas som organisatoriska och strategiska verktyg för att stärka 
integrationen mellan utbildning och forskning inom de områden de verkar. För respektive 
forskarskola ansvarar en föreståndare. De två forskarskolorna är: 
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• Forskarskolan Resursåtervinning - där forskarutbildningen Resursåtervinning ingår.  

• Forskarskolan Textil och mode - där forskarutbildningarna Design, Textil 
materialteknik och Textilt management ingår. 

 

3. Ny på Högskolan i Borås 

3.1 Konto 
 
Om du saknar ett konto på Högskolan i Borås kontaktar du forskningshandläggaren som kan 
hjälpa dig med formalian kring detta. Efter att du fått meddelande om konto så kan du hämta ut 
denna vid Campus och IT-service som finns på plan 3, A-korridoren, hus Balder. Glöm inte att ta 
med din legitimation när du hämtar ut ditt konto.  
 

3.2 Passerkort 
 
För att komma in i lokalerna behöver du ett passerkort (tagg). Denna får du i receptionen i hus 
Balder efter att du hämtat ut ditt konto.  
 

3.3 Byggnader 
Högskolans lokaler finns belägna i tre byggnader; Balder, Sandgärdet och Textile Fashion Center. 
De lokaler som är gemensamma går att boka internt via bokningssystemet Kronox. 
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3.4 Introduktion 
 
Varje höst hålls en introduktionsdag för alla nya doktorander. Då ges både allmän information 
om forskarstudier samt hur högskolans organisation och struktur ser ut. Därtill pratas det om 
vilka rättigheter och skyldigheter du som doktorand har samt vart du kan vända dig i frågor som 
rör jämställdhet och arbetsmiljö. 

Som nyantagen doktorand kommer du att få en personlig inbjudan till introduktionsdagen och 
hemsidan uppdateras när årets introduktionsdag närmar sig. 

För dig som har en doktorandanställning vid högskolan bjuds du även in till specifika 
introduktionsdagar för nyanställda. Dessa dagar anordnas av HR och äger rum en gång per 
termin. 

 

4. Studiedokumentation och lärplattform 
 

4.1 Ladok 
 
Högskolan i Borås använder studiedokumentationssystemet Ladok, där alla doktorander 
registreras. Registreringen sker i samband med att du antas till forskarutbildningen. Följande 
uppgifter finns bokförda i Ladok: 

• Personuppgifter, dvs. namn, adress och personnummer 
• Datum för antagning 
• Forskarskola/forskarutbildningsämne 
• Grundexamen, dvs. vid vilket universitet/högskola du avlagt grundexamen 
• Eventuell licentiatexamen 
• Aktivitetsgrad, dvs. hur stor del av din tid som ägnas åt enbart forskarstudier (ej 

inräknat eventuell undervisning eller akademitjänstgöring) 
• Försörjning, exempelvis doktorandtjänst 
• Godkända kurser i forskarutbildningen 

 
Tänk på att be forskningshandläggare vid din akademi att ändra uppgifterna i Ladok om du flyttar 
etc. Vid namnbyte och vid ändring av personnummer skall du skicka ett personbevis för ändring i 
Ladok. Eventuella utskick till baseras på de adressuppgifter som finns i Ladok. 
 

4.2 Aktivitet och försörjning 
 
Två gånger per år (slutet på maj samt slutet på november) kommer blankett F4 att skickas ut till 
dig av forskningshandläggare. I denna fyller du i hur aktiv du varit under terminen angett i % 
(institutionstjänstgöring är inte inkluderat). Om du är osäker på procentsatsen så kan du skicka e-
post till forskningshandläggare där du anger datum du varit aktiv: t.ex. 170101-170203: 80%, 
170204-170302: föräldraledig, resterande tid 100% aktiv och då får du hjälp med att räkna ut 
procentsatsen.  
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På blanketten anger du även hur du finansierats t.ex. doktorandanställning.  

Uppgifterna från blanketten används bland annat för högskolans redovisning men rapporteras 
även till Statistiska centralbyrån (SCB).  
 

4.3 PingPong 
 
På högskolan används lärarplattformen PingPong. När du har fått ett konto kan du logga in i 
PingPong via hemsidan, anställd och sedan under verktyg. Du använder samma användarnamn 
och lösenord som du har till ditt konto.  
 
I rullgardinsmenyn ”Aktiviteter”, ”Mina aktiviteter” hittar du alla aktiviteter som du har tillgång 
till såsom aktiviteter för kurser och information för respektive forskarutbildning. 

Det är även möjligt att skapa projektgrupper i PingPong där endast inbjudna får tillgång till 
uppladdat material inom gruppen.  

I övre, högre hörnet hittar du symbolen   som leder till manualer och mer information.  

 
5. Finansiering och anställning 
 
Forskarstudier vid Högskolan i Borås ska, som regel, finansieras genom anställning vid 
högskolan. Annan finansiering såsom anställning hos annan arbetsgivare eller genom stipendier 
kan dock vara tillåten. Om så är fallet ska de ekonomiska och försäkringsmässiga förhållanden 
säkerställas i samband med antagning. Forskarstudierna måste bedrivas på minst 50 procent av 
heltid. 

5.1 Anställning som doktorand 
 
Doktorandanställning är en tidsbegränsad anställning med de förmåner och det ansvar som följer 
med att vara anställd. En anställning innebär bland annat ersättningsberättigad semester, 
arbetsskadeförsäkring, föräldraledighet samt pensionsgrundande och A-kassegrundande inkomst 
(i den mån du i god tid anmält dig till A-kassan). Du har även rätt till sjuklön, 
läkemedelsersättning och tillgång till företagshälsovård.  
 
Arbetstiden omfattar normalt heltid. Deltidstjänstgöring, utöver gällande lagstiftade 
tjänstledigheter, kan i undantagsfall tillåtas för den som kombinerar sina studier med en 
anställning utanför högskolan om den är till fördel för studierna. Innan en sådan 
deltidstjänstgöring godkänns ska du och huvudhandledaren tillsammans ha enats om en plan för 
hur studierna ska genomföras.  
 
Doktorandlönen beslutas av högskolan efter förhandlingar med de fackliga organisationerna. I 
doktorandavtalet beskrivs de lönenivåer som används och hur lönen ökar när du nått 25, 50 
(licentiatnivå) respektive 75% av fordringarna för doktorsexamen. Vid begäran om 
löneförhöjning ska blankett för höjning av doktorandlön, tillsammans med ett utdrag från Ladok 
som visar registrerat resultat, lämnas in till HR-avdelningen. 
 
För mer information gällande kollektivavtal och avtalsvillkor vänligen kontakta HR. 
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5.2 Samverkansdoktorand 
 
En samverkansdoktorand är anställd vid ett företag, kommun eller annan 
myndighet/organisation men är samtidigt antagen och bedriver forskarutbildning vid Högskolan i 
Borås på minst halvtid inom ramen för sin anställning. Som samverkansdoktorand får du normalt 
hela din lön av den arbetsgivare du är anställd hos. Forskningsprojekt väljs i samråd med din 
arbetsgivare. Som exempel kan experimentellt arbete ibland helt eller delvis utföras hos din 
arbetsgivare. Du som samverkansdoktorand följer den allmänna studieplanen för 
forskarutbildningen och ska alltså även läsa ämneskurser. Som samverkansdoktorand ska du ha 
en handledare kopplad till Högskolan i Borås samt en kontaktperson vid det egna 
företaget/organisationen. 
 

5.3 Stipendiat 
 
Innan antagning med stipendium som finansiering skall högskolan säkerställa att denna är på en 
acceptabel nivå. Doktorandens studiefinansiering garanteras uppgå till minst samma belopp som 
utgår vid anställning vid högskolan som doktorand efter normal skattesats och att utrymme 
säkerställs för att successivt öka stipendiet i samma takt som lönestegen för doktorand vid 
högskolan enligt lokalt kollektivavtal. I det fall finansieringen bortfaller under studietiden för dig 
som stipendiedoktorand, av anledning som är utom din kontroll, har högskolan ansvar att se till 
att studiefinansiering under återstående studietid säkerställs. 

För dig som är stipendiat finns en samlingsförsäkring med Kammarkollegiet som avser sjuk- och 
föräldraförsäkring. Försäkringen ska gälla då ditt stipendium bortfaller på grund av en längre tids 
frånvaro från studierna vid sjukdom eller föräldraledighet. Försäkringen ger inte rätt till ersättning 
om du har rätt till motsvarande ersättning enligt någon annan försäkring. 

Försäkringen består av tre delar: 

• Sjukpenning 
• Föräldrapenning 
• Tillfällig föräldrapenning 

 
Blankett för ansökan om ersättning finns på Kammarkollegiets hemsida. En ansökan ska 
undertecknas av både dig som försäkrad och av din sektionschef. 

Observera att om du begär ersättning ska du anmäla sjukdom, föräldrapenning eller uttag av 
tillfällig föräldrapenning dels till din sektion och dels till Kammarkollegiet 
på forsakring@kammarkollegiet.se senast dagen efter första dagen för sjukskrivning, 
föräldrapenning eller uttag av tillfällig föräldrapenning. 

Du kan läsa mer om dessa regler under rubrikerna 17.6, 17.8 and 17.9 i detta dokument. 
 

5.4 Antagen vid annat lärosäte 
 
Om forskarexamensrättigheter saknas här vid högskolan kan man som doktorand bli antagen vid 
annat lärosäte men fortfarande bedriva del av sin forskarutbildning och ha sin anställning på 

http://www.kammarkollegiet.se/sites/default/files/KAM21005%20-%20Anm%C3%A4lningsblankett%20-%20sjuk%20och%20f%C3%B6r%C3%A4ldraf%C3%B6rs%C3%A4kring%20f%C3%B6r%20doktorander%20med%20stipendier%20%28PDF%2C%20547.78%20KB%29.pdf
mailto:forsakring@kammarkollegiet.se


11 
 

Högskolan i Borås. De frågor som rör forskarutbildningen ansvarar då det antagande lärosätet för 
medan de arbetsrättsliga frågorna åligger Högskolan i Borås att ansvara för. 

6. Institutionstjänstgöring 
 
En del av din doktorandtid kan du använda för att utveckla pedagogisk och kommunikativ 
förmåga, en viktig del för din personliga utveckling. Omfattningen för doktorander som har en 
heltidsanställning är högst 20% av arbetstiden och innebär oftast att du medverkar i Högskolan i 
Borås grundutbildning. 
 
Som ett stöd inom ramen för undervisning skall du som doktorand under dina doktorandstudier 
genomgå en kurs i högskolepedagogik alternativt kunna uppvisa motsvarande kunskaper från 
tidigare erfarenheter. Rekommendationen är att ta denna kurs så tidigt som möjligt efter det att 
du påbörjat utbildningen så att du har en god grund att stå på då du bedriver undervisning på 
grund- och/eller avancerad nivå.  
 
Institutionstjänstgöringens omfattning och innehåll ska anges i den individuella studieplanen. 
Tjänstgöringen ska utformas med tanke på att den ska ha relevans för dina doktorandstudier. För 
att se till att detta uppnås skall institutionstjänstgöringen planeras genom gemensam diskussion 
mellan dig som doktorand och både studierektor för forskarutbildning och studierektor för 
grundutbildning. Du måste dock vara medveten om att det inte är säkert att din 
institutionstjänstgöring kommer att ligga jämnt fördelat under din doktorandtid. Vissa perioder 
kan innebära mer institutionstjänst än andra. 
 

7. Handledning 
 
Som doktorand har du rätt till handledning som ger dig den hjälp och stöttning du behöver under 
din tid som forskarstuderande. Du har en huvudhandledare och minst en biträdande handledare. 
Handledare och en eventuell examinator bildar tillsammans din handledargrupp för att det alltid 
ska finnas någon handledare som har tid och möjlighet att ta sig an de frågor du vill diskutera.  

Frågor som rör arbetsmiljö och arbetsrätt är det dock inte din handledare som bär ansvar för utan 
denna typ av frågor ska avhandlas med din sektionschef. 

Du som är doktorand inom ett område där Högskolan i Borås saknar forskarexamensrättigheter 
och därför är antagen till forskarutbildning vid annat lärosäte skall ha en handledare från 
Högskolan i Borås och en handledare från det examensutfärdande lärosätet. Forskarstuderande 
med annan anställning än vid Högskolan i Borås (samverkansdoktorand) ska ha en kontaktperson 
hos arbetsgivaren. 
 

7.1 Examinator 
 
Inom de utbildningar där en examinator har utsetts har denne ett övergripande ansvar för din 
forskarutbildning och ska säkerställa att utbildningen uppfyller kvalitetskraven vad gäller 
forskningsuppgift och övriga moment. Examinator skall årligen godkänna din individuella 
studieplan och vara delaktig i uppföljningen kring dina studier. Innan framläggning av licentiat- 
respektive doktorsavhandling skall en förhandsgranskning av materialet skett. Tillvägagång vid 
slutgranskning skiljer sig åt mellan de olika forskarutbildningarna. 
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Huvudhandledare och examinator får ej vara samma person. Examinatorn skall vara knuten till 
Högskolan i Borås och inneha minst en docentur. 
 

7.2 Huvudhandledare och biträdande handledare 
 
Så snart som möjligt efter din antagning utser nämnden för Konstnärig forskning- och 
utbildning, eller det utskott som FoU-nämnden inrättat för detta, på förslag från studierektor 
minst två handledare, vara en är huvudhandlare och övriga är biträdande handledare. 
Huvudhandledaren är en erfaren, minst docentkompetent forskare/lärare. 
 
Huvudhandledaren ansvarar för att se till att du kommer igång med din forskningsuppgift och att 
ni tillsammans upprättar din individuella studieplan. Till ansvarsuppgifterna hör också att se till 
att du får kvalificerad handledning av någon av dina handledare så att det är möjligt för dig att 
följa din individuella studieplan.  
 
Det är viktigt att ha en bra relation med huvudhandledaren och att ni kontinuerligt träffas för att 
diskutera det vetenskapliga arbetet. Detta är särskilt viktigt i början av dina forskarstudier så att 
du snabbare kan komma igång med ditt avhandlingsarbete. 
 

7.2.1 Byte av handledare 
 
Om problem skulle uppstå med handledning är rekommendationen att du som en första åtgärd 
diskuterar med någon/några av dina handledare samt med din studierektor. Om handledningen 
av någon anledning inte fungerar har du i enlighet med Högskoleförordningen rätt till byte av 
handledare. Begäran om byte av handledare gör du skriftligen till studierektor och berörd nämnd. 

Beslut om att tillsätta en ny huvudhandledare grundat på önskemål från dig som doktorand skall 
tas i forskarutbildningsutskottet alternativt KFU. En begäran om att enbart byta biträdande 
handledare hanteras i första hand genom dialog på akademinivå som ansvarig studierektor ska 
understödja. 
 

7.3 Studierektor 
 
Inom varje område med forskarexamensrättigheter finns en studierektor som du kan vända dig 
till rörande frågor om din specifika forskarutbildning. Studierektor ansvarar för att dina 
forskarstudier följs upp minst en gång per år och ska också delta i uppföljningsmötet. 

Nedan finner du namnet på respektive forskningsområdes studierektor. 

Biblioteks- och informationsvetenskap 
Gustaf Nelhans 
 
Människan i vården 
Gunilla Carlsson och Annelie Sundler 
 
Resursåtervinning 
Tomas Wahnström 
 
Textil och Mode 
Eva Gustafsson  

https://www.hb.se/Genvagar/Kontakt/Anstalld/GCA/
https://www.hb.se/Genvagar/Kontakt/Anstalld/TW/
https://www.hb.se/Genvagar/Kontakt/Anstalld/EVG/
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8. Studieplanering och uppföljning 
 
Två av de viktigaste dokumenten för dig som doktorand att känna till är den allmänna 
studieplanen samt den individuella studieplanen. Tillsammans reglerar och styr dessa två 
dokument din väg mot att nå de förväntade examensmålen för utbildning på forskarnivå. Båda 
dokumenten är enligt högskoleförordningens 6 kap, §26-29 lagstadgade och måste finnas på plats 
från högskolan sida för att kvalitetssäkra din utbildning. 
 

8.1 Allmän studieplan - ASP 
 
För varje ämne där forskarutbildning bedrivs finns en allmän studieplan som beskriver innehållet 
i utbildningen, dess mål och innehåll, antagningskrav, upplägg samt övrigt som reglerar hur 
utbildningen bedrivs. Forsknings- och utbildningsnämnden alternativt nämnden för konstnärlig 
utbildning och forskning är de instanser som beslutar om och fastställer de allmänna 
studieplanerna. 

Enligt HB:s riktlinjer för allmän studieplan för utbildning på forskarnivå ska denna 
innehålla information om: 

• det huvudsakliga innehållet i utbildningen och i förekommande fall den litteratur som är 
obligatorisk inom ämnet 

• utbildningens huvudsakliga upplägg 

• de krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som gäller 
för att antas till utbildningen (särskild behörighet) 

• de föreskrifter om urval som gäller vid antagning till utbildningen 

• de prov som ingår i utbildningen 

• i förekommande fall, möjligheten att avsluta en del av utbildningen med licentiatexamen 

 
8.2 Individuell studieplan (ISP) 
 
Den individuella studieplanen (ISP) är en överenskommelse mellan dig som doktorand, samtliga 
handledare och examinator om innehållet i din forskarutbildning. En viktig del i början av din 
forskarutbildning är att tillsammans med huvudhandledare upprätta en individuell studieplan. 
Den individuella studieplanen ska upprättas senast tre månader efter din antagning och ska följas 
upp minst en gång per år. Ändamålet med den individuella studieplanen är att vara ett dokument 
som systematiserar dina utbildningsaktiviteter och följer din progression genom utbildningen. 
Progressionen i denna kontext måste ses som mer än ”att göra saker”, och måste kopplas till 
lärandemålen i den allmänna studieplanen. 

I studieplanen ingår information om vilka kurser som du planerar att ta utöver de obligatoriska 
inom ditt forskningsämne och vilka kurser från utbudet av mer generella, gemensamma 
doktorandkurser som du väljer att läsa. Planen innehåller också information om din 
forskningsuppgift samt eventuellt andra poängsatta moment för att du ska nå målen för 
doktorsexamen (alternativt licentiatexamen). 
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Studieplanen ska skrivas under av dig och dina handledare och godkännas av examinator i de fall 
du går en utbildning där en sådan ska finnas. Därefter skall studieplanen med dess uppdateringar 
fastställas av Forsknings- och utbildningsnämnden/Nämnden för konstnärlig forskning och 
utbildning, alternativt det utskott som nämnden inrättat för detta. 

Forskning, och därmed även forskarutbildning har med nödvändighet ett inslag av 
oförutsägbarhet. Det är viktigt då det oväntade inträffar, att du med dina handledare diskuterar 
ett eventuellt behov av att anpassa din individuella studieplan till den nya situationen. Eventuella 
revideringar skall sedan fastställas av forskarutbildningsutskottet/KFU. 

Om du som doktorand har annan arbetsgivare än Högskolan i Borås ska det även finnas ett 
godkännande från arbetsgivarens sida om att tid för utbildningen är avsatt inom den ordinarie 
tjänsten samt hur utbildningen finansieras. 

 

8.3 Studieuppehåll 
 
Vid tillfälligt uppehåll av forskarstudier ska anmälan om studieuppehåll göras. Normalt begärs 
studieuppehåll då man har giltiga skäl. De vanligaste orsakerna till giltiga studieuppehåll är 
föräldraledighet eller långvarig sjukdom.  

I de fall studieuppehållet överskrider en hel termin ska ansökan kompletteras med en uppdaterad 
aktivitets- och försörjningsblankett (F4) som redogör för aktiviteten under perioden. Vid 
studieuppehåll som sträcker över en hel termin (upp till max 2 terminer) ska underlag lämnas till 
forskningshandläggare som registrerar studieuppehåll. 

 

8.4 Avbrott av studier 
 
Om du som doktorand har bestämt dig för att inte fortsätta din forskarutbildning måste ett 
dokument som registrerar ditt avbrott fyllas i. Registrering av studieavbrott (F9) innebär att 
Högskolan i Borås inte längre har ett ansvar för din forskarutbildning. De delar du trots allt 
genomfört av din forskarutbildning, och som finns dokumenterade bl.a. i Ladok, kan vara av 
intresse om du i framtiden skulle antas som forskarstuderande vid något annat lärosäte. 

 
9. Kurser på forskarnivå 
 
I utbildningen på forskarnivå ingår, förutom själva avhandlingsarbetet, en kursdel som bland 
annat ska ge en allmän introduktion till forskning och vetenskap, fördjupade kunskaper inom 
ämnesområdet, metodkunskaper och färdigheter som är till nytta för avhandlingsarbetet eller 
förbereder dig för den fortsatta forskarkarriären. 

Kursdelens omfång skiljer sig åt mellan de olika forskarutbildningsämnena vilket framgår av de 
allmänna studieplanerna. I de allmänna studieplanerna framgår också vilka kurser som är 
obligatoriska för att doktorsexamen ska kunna utfärdas.  
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De olika forskningsområdena vid högskolan anordnar många av de nödvändiga kurser som ska 
ingå i doktorandutbildningens kursdel. Dessutom erbjuds högskolegemensamma kurser genom 
högskolans Forsknings- och Utbildningsnämnd (FoU-nämnden). De högskolegemensamma 
kurserna riktar sig primärt mot högskolans egna doktorander, men i mån av plats kan även 
externa doktorander delta.  

Som doktorand planeras de kurser som du ska läsa tillsammans med handledare och studierektor. 
Denna planering läggs in i den individuella studieplanen som beskriver vad som ska göras under 
det närmaste året. 

Du kan hitta de kurser som högskolan erbjuder på vår hemsida: 
https://www.hb.se/Forskning/Utbildning-pa-forskarniva/Kurskatalog/  

 

9.1 Tillgodoräknande 
 
Det finns viss möjlighet att få tillgodoräkna kurser från din grundutbildning alternativt tidigare 
forskarstudier vid andra lärosäten. Vilken tillgodoräkning som kan göras diskuteras i samråd med 
din handledare, examinator eller studierektor. 
 
I de fall du önskar tillgodoräkna kurser som genomförts innan forskarutbildningen påbörjats vid 
Högskolan i Borås, eller genomförts vid annat lärosäte, ska särskild blankett användas (F5). 
Tillgodoräknande prövas och beslutas av examinator eller av FUU utsedd person.  
 
 
9.2 Inrapportering av kurspoäng 
 
Samtliga poänggivande kurser som du läst vid Högskolan i Borås ska rapporteras till Ladok. För 
detta ändamål vänligen använd blankett för "Rapportering av för doktorand", (F3). 

Det kan finnas tillfällen då en genomförd kurs behöver justeras i relation till det aktuella 
forskningsämnet. Det är examinator alternativt person utsedd av FUU som värderar 
forskarutbildningskursens värde i särskild blankett och meddelar relevant kurspoäng. 

 

9.3 Övriga utbildningsmoment 
 
Definitionen av övriga utbildningsmoment bör framgå ur allmän studieplan eller undantagsvis ur 
den individuella studieplanen (ISP). 

Övriga utbildningsmoment bör vara poänggivande för att kunna registreras i Ladok, om inte är 
det upp till examinator och handledare att bedöma om doktorand uppfyllt de definierade 
moment som då ska finnas tydligt angivna i ISP:en. 

Exempel på övriga utbildningsmoment kan t.ex. vara konferensdeltagande, deltagande i 
seminarieserier och fördjupningsarbete i samband med undervisning. 

 

https://www.hb.se/Forskning/Utbildning-pa-forskarniva/Kurskatalog/
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9.4 Godkännande av kursdelen inför examen 
 
Då din handledare anser att du är klar med kursdelen kontrollerar forskningshandläggare att 
kurskravet är uppfyllt genom ett Ladokutdrag. Detta skall visa att alla kurser som ska ingå i 
forskarutbildningen är godkända och att de är dokumenterade enligt ovan. Din examinator, eller 
av FUU utsedd person godkänner därefter kursdelen på särskild blankett (F8). 

När godkänd kursdel är införd i Ladok, går det inte att registrera fler kursresultat. Det går bara att 
räkna kurspoäng upp till den gräns som specificeras i den allmänna studieplanen. Överskjutande 
poäng måste strykas före examen utfärdas. Godkänd kursdel är inte ett krav för att få disputera, 
men examen kan inte utfärdas förrän både kursdel och disputation är godkända och 
inrapporterade i Ladok. Examenshandläggaren vid högskolan kontrollerar dessa resultat i Ladok 
innan en doktorsexamen kan utfärdas. 

 

9.5 Löpande kursutvärdering 
 
Högskolans arbete avseende löpande kursutvärderingar ska möjliggöra för er doktorander att 
utöva inflytande och ta ansvar för ert eget lärande. Kursutvärderingar ska också utgöra underlag 
för systematisk och kontinuerlig utveckling av utbildningen. En kursutvärdering ska baseras på en 
mängd olika underlag som ska möjliggöra för en samlad analys av kursens utvecklingsbehov. 
Vilka underlag som ska beaktas framgår av högskolans riktlinjer och rutiner. De färdiga 
kursrapporterna ska delges dig som kursdeltagare efter avslutade kurs samt att du ska ha 
möjlighet att inför varje ny kurs läsa igenom föregående kursrapport. 
 

10. Licentiatexamen 
 
För licentiatexamen fordras att doktoranden dels har blivit godkänd på de kurser som ingår i 
forskarutbildningen, dels har fått en vetenskaplig uppsats godkänd. Uppsatsen ska ha presenterats 
och granskats vid ett offentligt seminarium. 
 
För licentiatexamen fordras minst 120 högskolepoäng. Antalet kurspoäng som fodras för 
licentiatexamen varierar men krav anges i de olika allmänna studieplanerna för respektive 
forskningsområde. Utfallet av seminariet ska dokumenteras i ett licentiatprotokoll som signeras 
av examinator, och justeras av handledaren. 
 

10.1 Anmälan om licentiatexamen 
 
Anmälan om licentiatseminarium ska göras senast två månader i förväg till aktuellt 
forskarutbildningsutskott (FUU) alternativt KFU, som fastställer tidpunkt, plats och ordförande 
för seminariet. 
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10.2 Utformning och tryckning 
 
Licentiatuppsats utformas antingen som ett sammanläggningsarbete bestående av delarbeten med 
en ramberättelse (kappa), alternativt utformas uppsatsen som en monografi. I kappan ska en 
populärvetenskaplig sammanfattning på svenska (max en sida) ingå. Uppsatsen ska dessutom 
förses med ett titelblad, motsvarande en avhandlings "spikblad", vilket innehåller uppgifter om 
titel på uppsatsen, författare, tid och plats för seminariet, samt ett engelskspråkigt 
"abstract". Uppsatsen ska också förses med ISBN identitet, vilket kan fås från högskolans 
bibliotek, före tryckning sker. 

Senast två veckor före seminariet ska en populärvetenskaplig sammanfattning (max en sida) 
skickas till kommunikationsavdelningen för pressmeddelande.  

 

10.3 Examensmål för generell licentiatexamen  
 
(HF SFS1993:100) 
 

Omfattning 

Licentiatexamen uppnås 

antingen efter att doktoranden fullgjort en utbildning om minst 120 högskolepoäng inom ett 
ämne för utbildning på forskarnivå, 

eller efter att doktoranden fullgjort en del om minst 120 högskolepoäng av en utbildning som 
skall avslutas med doktorsexamen, om högskolan beslutar att en sådan licentiatexamen kan ges 
vid högskolan. 

Mål 

Kunskap och förståelse 

För licentiatexamen skall doktoranden 

• visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell specialistkunskap 
inom en avgränsad del av detta samt fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik i 
allmänhet och det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet. 

Färdighet och förmåga 

För licentiatexamen skall doktoranden 

• visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig noggrannhet 
identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder 
genomföra ett begränsat forskningsarbete och andra kvalificerade uppgifter inom givna 
tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete, 
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• visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt 
klart presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt, och 

• visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och 
utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För licentiatexamen skall doktoranden 

• visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 
• visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används, och 
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 

kunskapsutveckling. 

Vetenskaplig uppsats 

För licentiatexamen skall doktoranden ha fått en vetenskaplig uppsats om minst 60 
högskolepoäng godkänd. 

Övrigt 

För licentiatexamen med en viss inriktning skall också de preciserade krav gälla som varje 
högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 

 

10.4 Examensmål för konstnärlig licentiatexamen 
 
(HF SFS1993:100) 
 

Omfattning 

Konstnärlig  licentiatexamen uppnås 

antingen efter att doktoranden fullgjort en utbildning om minst 120 högskolepoäng inom ett 
ämne för utbildning på forskarnivå, 
eller efter att doktoranden fullgjort en del om minst 120 högskolepoäng av en utbildning som ska 
avslutas med konstnärlig doktorsexamen, om högskolan beslutar att en sådan konstnärlig 
licentiatexamen kan ges vid högskolan. 

Mål 

Kunskap och förståelse 

För konstnärlig licentiatexamen ska doktoranden 
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• visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell specialistkunskap 
inom sitt konstnärliga område samt visa kunskap om konstnärliga forskningsmetoder i 
allmänhet och det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet. 

Färdighet och förmåga 

För konstnärlig licentiatexamen ska doktoranden 

• visa skapande förmåga inom sitt konstnärliga område, - visa förmåga att kritiskt, 
självständigt och kreativt och med forskningsmässig noggrannhet identifiera och 
formulera konstnärliga frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra 
ett konstnärligt forskningsprojekt och andra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom 
givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta 
arbete, 

• visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt 
eller på annat sätt klart presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog 
med forskarsamhället och samhället i övrigt, och 

• visa sådan färdighet som krävs för att självständigt delta i forsknings och 
utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För konstnärlig licentiatexamen ska doktoranden 

• visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 
• visa insikt om konstens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 

människors ansvar för hur den används, och 
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin 

konstnärliga utveckling. 

Dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt 

För konstnärlig licentiatexamen ska doktoranden ha fått ett dokumenterat konstnärligt 
forskningsprojekt om minst 60 högskolepoäng godkänt. 

Övrigt 

För konstnärlig licentiatexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som 
varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 
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11. Disputation vid doktorsexamen 

Doktorsavhandlingen är antingen ett enhetligt sammanhängande vetenskapligt verk, 
monografiavhandling, eller en sammanfattning av vetenskapliga artiklar, s.k. 
sammanläggningsavhandling. Totalt omfattar doktorsexamen 240 hp. 
 
Högskolans olika forskarutbildningar har sinsemellan mycket olika karaktärer och skiljer sig 
beträffande forskningsmiljöer, värderingsnormer och publiceringstraditioner. Det finns 
dock gemensamma riktlinjer kring vad som gäller vid disputationen. 
 

11.1 Förberedelser inför disputation 
Inför den stundande disputationen kan flera frågor uppkomma. Under de kommande 
underrubrikerna listas de allra viktigaste hållpunkterna. 
 
11.1.1 Fastställande av disputationsdatum 
 
Disputationsdatum fastställs av nämnd eller av nämnd delegerat forskarutbildningsutskott efter 
förslag från handledare och doktorand. Fastställande ska i normalfallet göras senast 50 
arbetsdagar före planerad disputation. Nämnd eller delegerat forskarutbildningsutskott ska då ha 
fått bekräftelse på att tilltänkt opponent och tilltänkta betygsnämndsledamöter är tillgängliga det 
tänkta datumet. 
 
Först, se till att det planerade datumet för disputation faller inom de datum som godkänts av 
högskolan.  

• 20 augusti - 22 december och 10 januari - torsdag före midsommarafton.  
• Avhandling kan inte ske på helgdagar eller dagar som är förknippade med semester (ex 1 

maj).  
 
När begäran har bedömts och godkänts av FUU skickas beslutet till dig och din huvudhandledare 
via e-post.  
 

11.1.2 Avhandlingstryck 
 
Omkring 3 månader innan du disputerar behöver förberedelserna inför tryck av din avhandling 
påbörjas. Avdelningen Kommunikation är ansvarig för att alla avhandlingar som görs, inom de 
områden där Högskolan i Borås har examenstillstånd på forskarnivå, följer en fastställd design. 
Dessutom bokar Kommunikation tryck av din avhandling. Du kommer dessutom att få möjlighet 
att komma med förslag på bild till avhandlingens omslag. 
 
Det finns en speciell manual för hur formatet av avhandlingen ska se ut inför tryckning. 
 

11.1.3 Spikning och e-publicering 
 
Samtidigt som du traditionsenligt spikar din avhandling med hammare och spik i högskolans 
bibliotek ska den enligt Rektorsbeslut avseende publicering även publiceras digitalt i fulltext 
DiVA. 
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Alltså måste du förbereda den digitala publiceringen i så god tid att Högskolans bibliotek kan 
granska din e-publicering senast 5 arbetsdagar före utsatt spikdatum som är tre terminsveckor 
före din disputation.  

E-publiceringen gör din avhandling sökbar på internet då den indexeras av bl.a. Google, Google 
Scholar, Swepub och andra sökmotorer. Du får stor spridning av ditt arbete. Tänk därför på att 
inte skriva något i din ramberättelse som kan vara känsligt av en eller annan orsak. 

Spikningstiden är 3 veckor. Perioderna 16 juni – 15 augusti samt 23 december – 6 januari får inte 
räknas in i den så kallade spikningstiden. Exempelvis om disputationen äger rum den 24 augusti 
behöver man således spika senast den 5 juni för att leva upp till 3-veckorsregeln.  
 

11.1.4 Pressutskick  
 
Kommunikationsavdelningen skickar ut pressmeddelanden till massmedia varje månad om 
innehållet i godkända avhandlingar. Pressmeddelandet ger ofta upphov till stort intresse från 
tidningar och ibland radio eller tv. Därför bör du vara beredd att svara på eventuella frågor som 
kan uppstå från media.  
 

11.2 Betygsnämnd 
 
Vid disputation vid Högskolan i Borås måste ledamot i betygsnämnd vara minst docent eller 
motsvarande. Betygsnämnden består normalt sett av 3 eller 5 ledamöter. Majoriteten av 
ledamöterna, inklusive ersättare, skall hämtas utanför högskolan i Borås. 
 
Delarbeten i avhandling (eller vid monografier hela avhandlingen) ska vara betygsnämnden 
tillhanda senast tre månader (terminstid) före planerad disputation. Betygsnämnden ska inom tre 
veckor bedöma om den vetenskapliga nivån uppfyller nationella normer och fastställda 
kvalitetskrav vid Högskolan i Borås. Därefter ger betygsnämnden klartecken till 
forskarutbildningsutskottet att disputation får genomföras på angiven dag. Respondenten och 
huvudhandledaren får meddelande om detta via e-post. 
 

11.2.1 Oklarheter gällande delarbeten/monografi 
 
Vid frågor, oklarheter eller kritik kontaktar betygsnämndens ledamöter ordföranden i aktuellt 
forskarutbildningsutskott. Denne kommer då att initiera en diskussion om fallet i 
forskarutbildningsutskottet. 

OBS! I de fall betygsnämnden finner att avhandlingens delarbeten, alternativt monografin, inte 
uppfyller uppställda kvalitetskrav ska disputationen skjutas upp. Ett beslut om att senarelägga 
disputation ska skriftligen motiveras och förslag på förbättringar bifogas. 

11.2.2 Särskiljande insatser 
 
Två doktorander kan disputera på helt eller delvis samma material. I sådana fall ska insatserna 
klart kunna särskiljas. Huvudhandledaren ska också i ett s.k. handledarintyg redogöra för varje 
respondents insats samt för hur arbetsuppgifterna kan särskiljas. 
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11.2.3 Kontakt med betygsnämnden 
 
För att undvika att exempelvis medlemmar i betygsnämnden missuppfattat tiden och därför 
uteblir från disputationen, bör huvudhandledare ta direktkontakt med alla i betygsnämnden för 
att erhålla en bekräftelse på att de kan delta. (Vid textil design gör studierektor detta.) Skulle 
ledamot i betygsnämnden inte infinna sig vid disputationsaktens början, ska fastställd suppleant 
(lägst docentkompetent) från Högskolan i Borås ersätta den frånvarande 
betygsnämndsledamoten. 
 

11.3 Opponent 
 
Opponenten ska kontaktas så snart skutrevideringen av avhandlingen är gjord. Ett riktmärke är 3-
6 månader innan disputation. 
 

12. Doktorsexamen 

 
12.1 Ansökan om doktorsexamen 
 
Ansökan om examen och examensbevis på forskarnivå görs på särskild 
ansökningsblankett, ”Ansökan om doktorsexamen”, efter det att kurser och avhandling har blivit 
godkända. Blanketten kan laddas ner från hemsidan alternativt beställas från examensenheten. 
För att uppfylla fodringarna för en doktorsexamen ska följande nationella examensmål vara 
uppfyllda enligt högskoleförordningen. 
 

12.2 Examensmål för generell doktorsexamen 
 

(HF SFS 1993:100) 

Omfattning 

Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240 högskolepoäng 
inom ett ämne för utbildning på forskarnivå. 

Mål 

Kunskap och förståelse 

För doktorsexamen ska doktoranden 

• visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup 
och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och - visa 
förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika 
forskningsområdets metoder i synnerhet. 
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Färdighet och förmåga 

För doktorsexamen ska doktoranden 
   - visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och 
bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, 
   - visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera 
och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och 
andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete, 
   - med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen, 
   - visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med 
auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 
   - visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 
   - visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 
professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För doktorsexamen ska doktoranden 
   - visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra 
forskningsetiska bedömningar, och 
   - visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 
och människors ansvar för hur den används. 

Vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) 

För doktorsexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om 
minst 120 högskolepoäng godkänd. 

Övrigt 

För doktorsexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som varje högskola 
själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 

 

12.3 Examensmål för konstnärlig doktorsexamen 
 

(HF SFS 1993:100) 

Omfattning 

Konstnärlig doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240 
högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå. 
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Mål 

Kunskap och förståelse 

För konstnärlig doktorsexamen ska doktoranden 
   - visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och 
aktuell specialistkunskap inom sitt konstnärliga område, och 
   - visa förtrogenhet med konstnärliga forskningsmetoder i allmänhet och med det specifika 
forskningsområdets metoder i synnerhet. 

Färdighet och förmåga 

För konstnärlig doktorsexamen ska doktoranden 
   - visa skapande förmåga inom sitt konstnärliga område, 
   - visa förmåga till konstnärlig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och 
bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, 
   - visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med forskningsmässig noggrannhet 
identifiera och formulera konstnärliga frågeställningar samt att planera och med adekvata 
metoder bedriva forskning och andra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar 
och att granska och värdera sådant arbete, 
   - med ett dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt visa sin förmåga att genom egen 
forskning väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen, 
   - visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med 
auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med forskarsamhället 
och samhället i övrigt, 
   - visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och 
   - visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 
professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För konstnärlig doktorsexamen ska doktoranden 
   - visa intellektuell självständighet, konstnärlig integritet och forskningsmässig redlighet samt 
förmåga att göra forskningsetiska bedömningar, och 
   - visa fördjupad insikt om konstens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används. 

Dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt (doktorsavhandling) 

För konstnärlig doktorsexamen ska doktoranden ha fått ett dokumenterat konstnärligt 
forskningsprojekt (doktorsavhandling) om minst 120 högskolepoäng godkänt. 

Övrigt 

För konstnärlig doktorsexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som 
varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. 
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12.4 Examensbevis 
 
Examensbeviset är ett dokument som visar att du har uppfyllt fordringarna för en viss examen. 
Examensbeviset från Högskolan i Borås är tvåspråkigt (svenska/engelska). Examensbevis ska 
utfärdas så snart som möjligt efter det att komplett ansökan om examen inkom till högskolan. 

Examensbeviset innehåller en bilaga, Diploma supplement, som beskriver den erhållna examen 
samt dess plats i det svenska utbildningssystemet. 

Viktig att notera är att ett Examensbevis utfärdas bara en gång i original. Det är möjligt att få en 
kopia på den arkivkopia högskolan sparar. Vid examensenheten sparas dessa i två år. Äldre 
kopior kan erhållas från högskolans centrala arkiv. 

 

12.5 Överklagande 
 
Om du är missnöjd med högskolans beslut kan du överklaga detta hos Överklagandenämnden 
för högskolan. 
 

13. Doktorspromovering 

Med doktorspromotion menas den ceremoni, där ett universitet eller en högskola som har 
examenstillstånd på forskarnivå, ger doktorerna deras yttre tecken genom lärdomens insignier: 
ringen, hatten/kransen och diplomet. Högskolan anordnar doktorspromovering i maj varje år. 
 
Anmälan 

Samtliga nyblivna doktorer som tar ut sin examen under den aktuella tidsperioden kontaktas och bjuds in 
att delta i promotionen. Den tidsperiod som gäller för att kunna deltaga i promoveringen i maj är 
den 1 mars året innan till den 28 februari samma år som provering sker. Kolla dock alltid på vår 
hemsida för den allra senaste informationen. 

Gäster 

Du har rätt att bjuda in max fyra (4) gäster till doktorspromotionen. När du har anmält att du ska 
delta i högtiden kontaktar högskolans ceremonimästare dig för att få information om dina gäster. 
För dina gäster är klädkoden mörk kostym.  

Klädsel 

För dig som ska promoveras är klädkoden högtidsdräkt. Det går också bra att bära folkdräkt men 
ej militär högtidsdräkt. 
Herrar: Frack med vit väst och vit fluga, svarta strumpor och svarta skor.  
Damer: Hellång klänning/byxdress eller hellång kjol med separat överdel. Valfri färg.  

Du står själv för kostnaden av ev. hyra av kläder.  

https://www.hb.se/Student/Mina-studier/Examen/Diploma-Supplement/
https://www.hb.se/Student/Mina-studier/Examen/Overklaga/
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Mingel 

Efter ceremonin bjuds du som promovend och dina gäster in till ett gemensamt mingel i 
anslutning till högtidslokalen. 

 

14 Efter doktorsexamen 
 
Doktorandanställningen är tidsbegränsad och upphör när fyra års effektiv studietid förlöpt. Även 
om man som disputerad har gynnsamma förutsättningar att ta sig vidare på arbetsmarknaden, är 
det viktigt att man i god tid tänker över vad man vill göra efter doktorandtiden och undersöker 
vilka möjligheter som finns. Man bör också sätta sig in i vilka villkor som gäller för försörjning 
och boende. Bor du i en studentlägenhet så har man som regel inte längre rätt att bo kvar när 
utbildningen är avslutad. 

 

14.1 Fortsatt akademisk karriär 
 
Har man intresse av en fortsatt akademisk karriär är det en fördel om man under sista året kan 
skapa kontakter med tänkbara framtida forskningsmiljöer och sondera möjligheterna till post-
docvistelser. Handledare och övriga seniorer i forskargruppen har ofta goda kontaktnät, och det 
är lämpligt att tidigt rådgöra med din handledare om framtida karriärmöjligheter. Medel för post-
docvistelser kan sökas från flera olika håll, och det är viktigt att sondera dessa källor i god tid för 
att kunna sätta samman väl underbyggda ansökningar. Tyvärr är konkurrensen ofta hård gällande 
post-doc medel.  

För rådfrågning kring projektansökningar och finansiering kan man vända sig till Grants and 
Innovation Office. 

 

14.2 Trygghetssystem – A-kassa 
 
Doktorandtjänsten berättigar till arbetslöshetsunderstöd (a-kassa) men kravet är då att man varit 
medlem i a-kassan under minst sex månader före anställningens upphörande. Det är alltså starkt 
att rekommendera att man som doktorand håller koll på detta och ansluter sig i god tid. Detta 
gäller dock enbart för doktorander med någon form av anställning och därmed inte för 
stipendiefinansierade doktorander.  
 
 

15. Upphovsrätt och etiska frågor 
 
I rollen som doktorand såväl som inom forskarmiljön i stort kommer du att stöta på flera frågor 
som rör upphovsrättsliga och etiska frågor. Forskningsetiska frågeställningar spänner över ett 
brett område, från formella tillståndsprövningar i samband med försök som involverar djur eller 
människor till frågor om fusk och oredlighet. 

https://www.hb.se/Anstalld/For-mitt-arbete/Forskningsstod/Grants-and-Innovation-Office/
https://www.hb.se/Anstalld/For-mitt-arbete/Forskningsstod/Grants-and-Innovation-Office/
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15.1 Forskningsfusk 
 
Vetenskap som företeelse och forskaren som auktoritet åtnjuter mycket stort förtroende i 
samhället. Vetenskaplig oredlighet är därför ett mycket allvarligt ämne. Med oredlighet menas 
bl.a. sådant som falsifiering eller fabrikation av resultat, plagiering och vilseledande uppgifter om 
personers insatser i forskningen. Högskolan i Borås har fastställt riktlinjer för hantering av 
misstänkt oredlighet.  

 

15.2 Fusk i forskarutbildningen 
 
Högskoleförordningen (10 kap.) säger att disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som 
”försöker vilseleda vid prov eller när studieprestation annars ska bedömas”. Sådant fusk kan leda 
till varning eller tidsbegränsad avstängning från studierna. Ansvariga vid forskarutbildningen är 
skyldig att anmäla misstankar om fusk till rektor, som sedan ska låta utreda ärendet för 
ställningstagande i högskolans disciplinnämnd. 

 

15.3 Upphovsrätt 
 
Både det material du producerar och det material du använder vid undervisning eller i 
forskningen skyddas av upphovsrätten. Detta måste beaktas i din roll som doktorand och du 
uppmanas därför att läsa den information som finns länkad nedan. 
 
 

16. Stöd och inflytande 
 

16.1 Studentinflytande 
 
Studentinflytandet vid högskolan är en viktig möjlighet för dig som forskarstuderande att påverka 
din utbildning och din studiesituation. Rätten att representeras i organ som direkt eller indirekt 
rör forskarutbildningen är lagstadgad. 

Doktorandrepresentanter uppmanas att ingå i följande organ: 

• Forsknings- & Utbildningsnämnden 
• Nämnden för konstnärlig utbildning och forskning 
• Forskarutbildningsutskotten 
• Forskarrådet 
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16.2 Studentkåren 
 
En av studentkårens viktigaste uppgifter är att arbeta med hur utbildningen på högskolan 
fungerar. De arbetar också för att du som student ska få möjlighet till en nära kontakt med 
omvärlden under studietiden. 

Trivsel och studiesocial verksamhet är en annan viktig uppgift för studentkåren för att du ska få 
en så bra studietid som möjligt. Dessutom ordnar de rabatterbjudanden till sina medlemmar. 
Förnärvarande ligger doktorandsektionen hos studentkåren vilande, men vi hoppas att intresse 
finns för att starta upp denna inom kort. 

Att vara medlem i studentkåren är frivilligt. 

Läs mer om studentkåren på deras hemsida. 

 

16.3 Studenthälsa 
 
Att studera är ofta krävande och att må bra fysiskt och psykiskt är en god grund för att klara 
studierna. Som anställd doktorand vid Högskolan i Borås har du tillgång till stöd via vår 
företagshälsovård. Om du istället har en anställning vid annat företag/organisation så vänligen 
kontakta dess HR-avdelning. 

Du som är stipendiat har istället möjlighet att kontakta studenthälsan arbetar med förebyggande 
hälsovård och individuella kontakter. De erbjuder stöd i olika former t ex genom samtal, viss 
behandling eller att du deltar i någon av deras gruppverksamheter. Studenthälsan är ett 
komplement till primärvård, länssjukvård och till kommunens insatser. På Studenthälsan arbetar 
kurator och sjuksköterska. 

 

16.4 Jämlikhet och likabehandling 
 
Högskolan i Borås arbetar kontinuerligt för ökad mångfald, jämställdhet och tillgänglighet. Ett av 
högskolans långsiktiga mål är att värdesätta och tillvarata de kompetenser, kunskaper och 
erfarenheter som finns hos individer i verksamheten. 
 
 

17. Övriga praktiska frågor 

17.1 Kurs i svenska för internationella doktorander 
  
Om din handledare bedömer lämpligt att du bör genomgå en svenskkurs för att tillskansa 
utbildningen fullt ut skall denne anmäla till antagningsenheten att registrering skall ske. Du som 
doktorand antas då utanför ordinarie antagningstal. 

 

http://studentkareniboras.se/
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17.2 Kärriärvägledning 
 
Dina handledare spelar en viktig roll när det gäller vägledning och din framtida karriär efter det 
att du avslutat dina forskarstudier.  

Även de karriärrådgivare som arbetar på Studentcentrum kan ge dig lite vägledning och förslag, 
till exempel när det gäller att skapa ett CV och förbereda arbetsintervjuer. 

För frågor om framtida finansiering och post-doc så hänvisas du till Grants and Innovation 
Office. 

 

17.3 Friskvårdsbidrag & gym 
 
Anställda vid högskolan har möjlighet att erhålla friskvårdsbidrag. 

Det årliga bidraget är 2000 kr för tillsvidareanställda och 1000 kr för visstidsanställda upp till 6 
månader. Högskolan tillämpar helt och hållet Skatteverkets regler. 

För att ta del av bidraget registrerar du ditt utlägg i Primula under menyval Friskvårdsbidrag. När 
du registrerat ditt utlägg hämtar du den blankett som skapas. Till blanketten bifogar du 
originalkvitto, eller om betalning gjorts via autogiro kontoutdrag från t.ex. internetbank, 
tillsammans med avtalet som ligger till grund för betalningen. Underlagen skickas till HR-Lön.  

För att innevarande års ersättning ska utbetalas måste underlaget vara HR-Lön tillhanda i början 
av december månad. För exakt datum se första sidan i Primula. 

Alla medarbetare med månadsanställning vid högskolan har möjlighet att utnyttja högskolans gym 
när som helst och utan kostnad. Gymmet finner du i Balder, plan 8, korridor B.  

 

17.4 Terminalglasögon 
 
Arbetstagare som arbetar vid bildskärm mer än en timma per arbetsdag har möjlighet att 
genomgå synundersökning. Arbetsgivaren tillhandahåller arbetstagare särskilda glasögon som är 
utprovade för bildskärmsarbete, om en synundersökning visar att arbetsglasögon behövs och att 
glasögon för normalt bruk inte kan användas. 

En särskild rekvisition av terminalglasögon ska användas där bland annat synavståndet mäts upp. 
Skicka ett mail till HR för att ansöka om en rekvisition. 

Högskolan har avtal med Specsavers, Borås. Tid bokas av den som ska genomgå 
synundersökningen. Du kan gå till valfri butik men du måste alltid ha med dig en rekvisition från 
högskolan till ditt besök. 

Högskolan ersätter kostnaden enligt avtalet. Väljer du dyrare alternativ betalar du direkt till 
optikern. 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/arbetsgivare/formaner/personalvardsformanmotionochfriskvard/skattefriaformaner.106.15532c7b1442f256baeecf6.html
mailto:HR@hb.se
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Terminalglasögon ska vara anpassade till arbetsplatsen och förvaras på arbetsplatsen. 

Denna förmån omfattar enbart de doktorander med anställning vid Högskolan i Borås. Du som 
samverkansdoktorand har med sannolikhet liknande förmån hos din arbetsgivare. 
 

17.5 Pension 
 
Högskolan är ansluten till SPV:s tjänst Enklare pensionshantering. Det innebär att SPV sköter 
högskolans pensionsadministration. 

För dig som anställd innebär det att du snabbt får svar av SPV:s pensionsexperter på dina frågor 
om den statliga tjänstepensionen. 

Om du är en samverkansdoktorand hänvisas du till din arbetsgivare för mer information. 

Stipendier är inte pensionsgrundande. 

 

17.6 Försäkring 
 

För doktorand med doktorandanställning  
 

Grupplivförsäkring 
Som statligt anställd är du livförsäkrad genom tjänstegrupplivförsäkring. Din livförsäkring gäller 
fr.o.m. dagen du kommer till arbetsplatsen och så länge du är anställd. Försäkringen gäller även 
under semester och sjukdom. Anställs du första gången vid högskolan efter 65 års ålder gäller inte 
försäkringen. 

Utöver livförsäkring ingår begravningshjälp och ett efterskydd om du slutar din anställning före 
65 års ålder. 

Tala om för dina anhöriga att du är försäkrad genom statens grupplivförsäkring. 

 

Ersättning vid personskada 
Som statligt anställd, oavsett ålder eller arbetad tid, är du försäkrad när det gäller arbetsskada 
genom Lagen om arbetsskadeförsäkring samt Avtal om ersättning vid personskada (PSA). Med 
arbetsskada menas olycksfall i arbetet, olycksfall till och från arbetet samt sjukdomar som har 
direkt samband med arbetet. 

 

 



31 
 

Vilka ersättningar ger försäkringen? 
Merkostnader vid arbetsskada som inte ersätts från annat håll, kan utgå för bl.a. läkarvård, 
tandvård, rehabilitering, läkemedel, lyte och men, särskilda hjälpmedel, framtida merkostnader 
och särskilda olägenheter. Självrisken är 100 kr. 

När det kan antas att en medarbetare har drabbats av arbetsskada är det arbetsgivarens skyldighet 
att anmäla skadan och informera om Avtal om ersättning vid personskada 

Anmälan om arbetsskada görs via HR till Försäkringskassan. 

 

För doktorand med stipendium 
 

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier 
Försäkringen gäller så doktorandens stipendium bortfaller på grund av frånvaro från studierna 
vid sjukdom eller föräldraledighet, dock ej om doktoranden har rätt till motsvarande ersättning 
enligt någon annan försäkring. Försäkringen består av tre moment; sjukpenning, föräldrapenning 
samt tillfällig föräldrapenning. 

 

Grupp- och individförsäkring (GIF) 
Högskolan har tecknat en samlingsförsäkring som omfattar postdocs och doktorander med 
stipendiefinansiering, gästföreläsare, gästdoktorander, stipendiater, opponenter och gästforskare, 
inklusive medföljande make, maka, sambo och barn. Samtliga kommer utanför schengenområdet 
och behöver inte erhålla ersättning (lön) från högskolan. 

 

För samverkansdoktorand 
 
Kontrollera villkoren med din arbetsgivare 

 

17.7 Semester 
 

För doktorand med doktorandanställning  
 
Din semester som doktorand läggs ut från sista veckan i juni t.o.m. första veckan i augusti 
(helårssemester). 
 
Antal semesterdagar 

Antalet semesterdagar bestäms av åldern på medarbetaren 

T.o.m.  29 år -- 28 dagar 

Fr.o.m. 30 år -- 31 dagar 
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Fr.o.m. 40 år -- 35 dagar 

Sparad semester 

Varje arbetstagare som har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar för ett visst kalenderår får 
spara en eller flera av de överskjutande dagarna till ett senare kalenderår. Ingen arbetstagare får 
dock ha fler sparade dagar än 30. 

 

För stipendiedoktorand 
 
Du har inte rätt till lagstadgad semester utan semester ska regleras via ISP. 
 

För samverkansdoktorand 
 
Kontrollera villkoren med din arbetsgivare. 
 

17.8 Vid sjukdom 
 

För doktorand med doktorandanställning  
 
När du är sjuk eller behöver vårda barn (VAB) anmäler du det enkelt till HR-Lön. 

Anmälan görs direkt till hr@hb.se alternativt via telefon 033-435 43 00 (telefontid: måndag-
fredag kl. 08:30-11:30).  

När du gjort din anmälan, stänger HR-Lön av din telefon och meddelar närmaste chef. Finns det 
andra personer som utsetts att få information, meddelar HR-Lön även dessa. 

Därefter skapas ett ärende av HR-Lön, som skickas till dig i Primula. När du återgått i tjänst 
avslutas ärendet av dig i Primula. 

Om din frånvaro sammanfaller med lönekörning, kan det bli en fördröjning av registreringen i 
Primula. Så snart ärendet är registrerat får du ett bekräftelsemeddelande från Primula. 

Du kan inte längre registrera sjukdom eller vård av barn (VAB) som du gjort tidigare. Om en 
första anmälan inte är gjord till HR-Lön hittar du inte något ärende i Primula. Kontakta då HR-
Lön via e-post eller servicetelefon, så skapas ett ärende åt dig. 

Vid längre planerad sjukfrånvaro registrerar HR-Lön i Primula som tidigare. 

Sjuklön 
Under de första 14 dagarna av en sjukperiod betalar arbetsgivaren sjuklön och fr o m den 15 
dagen betalar Försäkringskassan ut sjukpenning. Det är viktigt att aktuell inkomst är anmäld till 
Försäkringskassan så att rätt sjukpenning betalas ut. Högskolan betalar ut sjuklön med: 

• Helt avdrag dag 1 (karensdag) 

mailto:hr@hb.se
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• 80 procent i sjuklön dag 2 t.o.m. dag 14 
• 10 procent i sjuklön dag 15 t.o.m. dag 364 

Sjukpenningen från Försäkringskassan är 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten.  

För stipendiedoktorand 
 
Om du blivit sjuk eller ska ta ut föräldraledighet eller tillfällig föräldrapenning och omfattas av 
försäkringen för doktorander ska du fylla i vår ansökningsblankett. Blanketten ska skrivas under 
av både dig och ditt lärosäte och skickas per post till Kammarkollegiet. Kammarkollegiet gör 
sedan en bedömning utifrån din ansökan vad du får i ersättning. 
Kammarkollegiet vill även att du anmäler din sjukdom, föräldraledighet eller tillfälliga 
föräldraledighet till forsakring@kammarkollegiet.se Kammarkollegiet vill ha din anmälan via e-
post senaste dagen efter första dagen för sjukskrivning, föräldrapenning eller uttag av tillfällig 
föräldrapenning med uppgifter om universitet/högskola, namn, personnummer eller födelsedata, 
frånvaroorsak och första frånvarodag. 

För samverkansdoktorand 
 
Kontrollera villkor med din arbetsgivare. 
 
 

17.9 Föräldraledighet 
 

For doktorand med doktorandanställning  
 
Om du vill vara föräldraledig en längre tid ska du ansöka om ledigheten minst två månader i 
förväg. 

Du ansöker alltid om föräldraledighet i Primula. Har du några frågor är du välkommen att 
kontakta HR-lön. 

Föräldraledig med föräldrapenning 
Enligt föräldraledighetslagen har du rätt till hel föräldraledighet till dess barnet är 18 månader. 
Sådan ledighet får delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår. Utöver detta har du rätt 
till ledighet under den tid då du uppbär föräldrapenning. Om du av någon anledning måste bryta 
ledigheten har du rätt till det. Du måste dock snarast underrätta arbetsgivaren som, beroende på 
omständigheterna, kan skjuta på återgången till arbetet med upp till en månad. Du måste även 
planera in årets semester när du ansöker om föräldraledighet. Du kan inte vara ledig med 
föräldrapenning samtidigt som du har semester. 

Föräldralön 
Högskolan har ett lokalt kollektivavtal om Föräldralön. Det innebär att i 360 dagar, upp till att 
barnet är 18 månader, utbetalas automatiskt 10 % av kalenderdagslönen i samma omfattning som 
föräldraledighet med föräldrapenning tas ut. Dagarna är i och med detta semesterlönegrundande. 

https://www.hb.se/Anstalld/Tjanster-och-support/HR-lon/
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Om ytterligare föräldraledighet med föräldrapenning tas ut efter att barnet uppnått 18 månader 
utgår ingen Föräldralön. Vid hel ledighet reduceras semestern. 

Barns födelse 
Den förälder som inte är gravid kan få ersättning för 10 dagars ledighet i samband med att barnet 
föds. Dagarna ska ge möjlighet att vara med vid förlossningen, lära känna barnet och ta hand om 
andra barn i familjen. 

De tio arbetsdagarna måste användas inom 60 dagar från barnet kommer hem från sjukhuset. 

Vård av sjukt barn 
Tillfällig föräldrapenning betalas ut till dig när du avstår från arbete för att vårda ditt barn. Under 
tio dagar per år betalar arbetsgivaren 80% av de lönedelar som överstiger basbeloppstaket. Tänk 
på att anmäla din frånvaro i växeln och din arbetsplats samt att rapportera vård av sjukt barn i 
Primula så snart du är åter i arbete. 

Föräldraledighet utan ersättning från Försäkringskassan 
Du har rätt att vara föräldraledig på deltid. Sådan ledighet kan som längst beviljas intill utgången 
av det skolår då barnet fyller 12 år. 

Ledighetens förläggning 
Ledigheten ska i första hand förläggas till arbetstidens början eller slut, men kan även förläggas 
till vissa dagar i veckan. Förläggningen av ledigheten ska planeras i samråd mellan dig och din 
chef. Dina önskemål som förälder väger tungt, eftersom orsaken till ledigheten är samvaron med 
ditt barn, men samtidigt måste verksamheten fungera. Om du och din chef inte kommer överens 
är det chefen som bestämmer hur ledigheten ska förläggas. Chefen måste då meddela detta till din 
fackliga organisation senast två veckor före ledighetens början. 

 

För stipendiedoktorand 
 
Om du blivit sjuk eller ska ta ut föräldraledighet eller tillfällig föräldrapenning och omfattas av 
försäkringen för doktorander ska du fylla i vår ansökningsblankett. Blanketten ska skrivas under 
av både dig och ditt lärosäte och skickas per post till Kammarkollegiet. Kammarkollegiet gör 
sedan en bedömning utifrån din ansökan vad du får i ersättning. 
Kammarkollegiet vill även att du anmäler din sjukdom, föräldraledighet eller tillfälliga 
föräldraledighet till forsakring@kammarkollegiet.se Kammarkollegiet vill ha din anmälan via e-
post senaste dagen efter första dagen för sjukskrivning, föräldrapenning eller uttag av tillfällig 
föräldrapenning med uppgifter om högskola, namn, personnummer eller födelsedata, 
frånvaroorsak och första frånvarodag. 

 

För samverkansdoktorand 
 
Kontrollera villkor med din arbetsgivare. 
 
 



35 
 

17.10 Traktamente 
 
Traktamente är en ersättning som arbetsgivare betalar ut till sina anställda vid tjänsteresor. 
Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, dvs. utgifter för logi, 
ökade utgifter för måltider samt diverse småutgifter. I vissa fall kan du och din chef komma 
överens om att traktamente inte kommer betalas ut i samband med resa. Detta ska dock göras 
upp innan.  

För dig som stipendiat utgår inget traktamente. 

För dig som samverkansdoktorand omber vid dig kontakta din arbetsgivare.  
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Your rights depending on how your PhD-studies are financed. 
 

                                                           
1 Scholarships financed by Marie Curie Fellowship or Erasmus is excluded. 
2sickness and parental leave should always be notified directly to Kammarkollegiet via mail to forsakring@kammarkollegiet.se, no later than the day after the first day of absence. 
3 sickness and parental leave should always be notified directly to Kammarkollegiet via mail to forsakring@kammarkollegiet.se, no later than the day after the first day of absence. 

Type of 
financing 

Salary Parental leave Sickness A-kassa Vacation Pension Other 

Employment The salary is regulated 
by the doctoral wage 
ladder and has 5 
different steps. The 
salary increases when 
you reach 25%, 50% 
(licentiate level) and 
75% of the 
requirements for a 
doctorate. To request a 
raise, the form 
"Application for rise in 
salary" together with an 
extract from Ladok 
showing recorded 
results, must be 
submitted to the HR 
department. 
 
Current wage levels: 
25 500 sek (start) 
26 500 sek (25%) 
28 500 sek (50%) 
29 600 sek (75%) 
31 000 sek (100%) 
 

Yes. 
Doctoral employment 
counts as a regular 
employment and you are 
entitled to parental leave. 
 
The University also gives 
you a parent wage during 
your child’s first 18 
months. This gives you 
10% of your wage. 

Yes. 
As an employed at the 
University you have a right 
to sick leave and pay. 
 
If you are sick you can 
contact occupational health 
care (företagshälsovård) – 
Previa. 
 
You are ensured by a 
group life insurance 

Yes. 
 
However, you need to 
join an 
arbetslöshetskassa 
/unemployment fund 

You are entitled to 
vacation pay. 
 
Number of days: 
To 29 years – 28 days 
 From 30 years – 31 
days 
From 40 years – 35 
days 
 
If not otherwise agreed 
by your superior the 
vacation period is 
placed from the 
Monday after 
Midsummer. 
 
 

Yes. 
 
As a regular 
employment. 

Normally 20% teaching 
(insitutionstjänstgöring) – 
the programme is 
prolonged from 4 to 5 
years. 
 
You are entitled to all 
employment benefits 
such as: 

- Day allowance 
(traktamente) 

- Fitness programme 
(friskvårdsbidrag), a 1000 
sek/year 

- You can use the staff 
gym on the 8th floor. 
 

Scholarship Scholarships are not 
taxed and therefore 
gives no social benefits.  
 
The scholarship should 
at a minimum be 
equivalent to the wage 
payed to an employed 
PhD-student after tax.1 
 
If the funding lapse 
during the duration of 
the studies, and the 
reason is out of control 
of the PhD student the 
University has an 
obligation to finance the 
remaining time of the 
studies.  

No. 
 
The University has 
signed a special doctoral 
student insurance with 
Kammarkollegiet that 
covers parental leave.2 
 

Scholarships are not 
qualifying for sick pay.  
If you have not previously 
had an income through 
employment in Sweden, 
you do not qualify for the 
health insurance.  
 
The University has signed a 
special doctoral student 
insurance with 
Kammarkollegiet.3 
 
If you are sick you can 
contact the Student health.  

No. 
 
If you have studied 
full-time the studies 
however corresponds 
to a so called 
“skippable period” and 
you keep your 
collected A-kassa 
(unemployment 
insurance). 

Scholarships are not an 
employment, thus there 
do not exist any formal, 
regulated vacation 
entitlement. 
Vacation should instead 
be regulated in the 
individual study plan. 
 

No, not pensionable 
unless you pay taxes. 

If not regulated by 
contract you do not have 
to teach. The PhD-
programme is 4 years.  
 
No employment benefits 
are entitled.  

mailto:forsakring@kammarkollegiet.se
mailto:forsakring@kammarkollegiet.se
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Other rights that is valid for everyone, regardless of type of financing: 
• You have the right to change supervisor. If so the research- and education boards assigns a new supervisor to you.  
• An individual study plan should be established within three months of your commencement of studies. Once established it should be updated at least once 

a year.  
• If you are engaged in university common activity such as being a member of a board or a committee your study period should be prolonged. Between 10-15 

days a year depending on the assignment. 
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