
Lokal antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid 
Institutionen för etnologi, religionshistoria och 
genusvetenskap 
 
Antagningsordningen är fastställd av prefekten för Institutionen för etnologi, 
religionshistoria och genusvetenskap 2016-02-26. Den omfattar institutionens 
samtliga forskarutbildningsämnen: etnologi, genusvetenskap och 
religionshistoria. 
 
Platser på utbildningen på forskarnivå i respektive ämne utannonseras genom 
Humanistiska fakultetens försorg vid två tillfällen årligen, med ansökningsfrist 
i oktober respektive april.  
 
Utlysning sker på centralt på Stockholms universitets webbplats ca en månad 
före sista ansökningsdag. Om det finns lediga platser i något eller några av 
institutionens ämnen, så uppmärksammas detta också på institutionens 
webbplats, www.erg.su.se. 
 
För att kunna antas till utbildningen behöver du uppfylla både grundläggande 
och särskilda behörighetskrav för antagning. Kraven anges i respektive ämnes 
Allmänna studieplan (ASP) som finns tillgänglig på webbplatsen ovan. ASP 
beskriver även hur utbildningen i respektive ämne är upplagd, och listar de 
fakultetsgemensamma kriterier som ligger till grund för bedömning och 
rangordning av inkomna ansökningar.  
 
Den som antas till utbildningen blir anställd som doktorand för en period 
motsvarande fyra års heltidsstudier. Beslut om antagning fattas av 
Institutionsstyrelsen. 
 
Om en sökande önskar bli antagen med annan finansiering än 
doktorandanställning ska ansökan inkludera en specificerad finansieringsplan 
som omfattar de första två åren av studietiden. Enligt Humanistiska 
fakultetens riktlinjer ska den som har antagits med annan finansiering övergå 
till doktorandanställning senast när det återstår två år av nettostudietiden. 
Beslut om antagning av sökande med annan finansiering fattas av 
Humanistiska fakultetsnämnden efter anhållan från Institutionsstyrelsen 
 
Om en sökande önskar bli antagen för att genomföra utbildningen inom ramen 
för en anställning hos annan arbetsgivare än Stockholms universitet kan 

http://www.erg.su.se/


antagning ske först när det föreligger en skriftligt dokumenterad 
överenskommelse mellan arbetsgivaren och berörd institution vid Stockholms 
universitet, där ansvarsfördelningen parterna emellan specificeras. Beslut om 
antagning fattas i sådana fall av Humanistiska fakultetsnämnden efter anhållan 
från Institutionsstyrelsen. 
 
Den som önskar bli antagen till enbart licentiatstudier, motsvarande två års 
nettostudietid, ska tydligt ange detta i sin ansökan. Beslut om antagning till 
enbart licentiatstudier fattas av Humanistiska fakultetsnämnden efter anhållan 
från Institutionsstyrelsen. 
 
Den som har avlagt licentiatexamen kan efter ny ansökan och prövning vid 
ordinarie utlysningstillfälle antas för fortsatta forskarstudier motsvarande 
maximalt två år, då med doktorsexamen som mål. Sökande som har avlagt 
licentiatexamen ska till ansökan bifoga både i utlysningen angivna handlingar 
och sin licentiatuppsats. Beslut om antagning till studier efter licentiatexamen 
fattas av Institutionsstyrelsen 
 
Viss institutionstjänstgöring kan förekomma under studietiden, som mest 20% 
av heltid. I sådana fall reduceras utbildningstakten till 80% och studierna 
förlängs i motsvarande mån. Det är också möjligt att följa utbildningen i 
långsammare takt, dock aldrig lägre än 50%. 
 
Ansökan ska göras digitalt enligt de anvisningar som ges i utlysningen. 
 
 
Din ansökan ska innehålla följande uppgifter: 

• dina kontakt- och personuppgifter 
• din högsta examen 
• dina språkkunskaper 
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner 

 
Bifoga följande dokument: 

• personligt brev 
• examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet 

(max 6 filer) 
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över 

självständiga arbeten/uppsatser 
• självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer). 



• projektplan/forskningsplan (maximalt 10 000 tecken inklusive blanksteg, eller ca 5 
sidor.  Forskningsplanen ska redogöra för problemformulering, forskningsbakgrund, 
teoretiska utgångspunkter, material, metoder och avgränsningar, samt presentera 
en tidsplan för det planerade arbetet.  

• eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer) 
 
Inkomna ansökningar till utbildningen bedöms, i varje ämne för sig, av minst 
två docentkompetenta lärare. Bedömarna ska vara medlemmar av 
handledarkollegiet eller på annat sätt vara knutna till det 
forskarutbildningsämne som ansökningarna avser. Även externa medlemmar 
kan knytas till en bedömargrupp. Majoriteten av medlemmarna i varje enskild 
bedömargrupp ska alltid ha lägst docentkompetens. 
 
Utgångspunkten för bedömningen är i samtliga fall de fakultetsgemensamma 
kriterier som anges i respektive ämnes ASP. Bedömargrupperna har mandat 
att själva avgöra om de ska kalla sökande till intervju, och hur många de i så 
fall kallar. 
 
I bedömningen tillmäts tidigare meriter något mera vikt än forskningsplanen. 
 
Samarbetsförmåga kan beaktas framför allt i fall då två eller flera sökande 
uppvisar i övrigt likvärdig meritering. 
 
Följande punkter fungerar i bedömningen som operationaliseringar av de 
allmänna kriterierna: 
 
Kritisk förmåga, analytisk förmåga, kreativitet och självständighet 
demonstreras såväl i förhållandet till tidigare forskning och teoretiska 
inspirationskällor som i arbetet med det egna empiriska materialet. I de 
vetenskapliga texterna ska det klart framgå vad som är författarens egna 
bidrag till det valda forskningsfältet, respektive vad som är tidigare kända 
tänkesätt och resultat. 
 
I den kritiska och analytiska förmågan ingår förmåga att identifiera och välja 
perspektiv och metoder som är fruktbara i arbetet med den valda 
problematiken. 
 
Kriteriet självständighet ska beaktas vad gäller författarens förhållande till i 
texterna anförda inspirationskällor och forskarkolleger, men också, så vitt 
möjligt, vad gäller vederbörandes förhållande till handledare, projektledare 



och andra liknande auktoriteter. 
 
Relevansen av ett föreslaget forskningsprojekt bör argumenteras för i inom- 
såväl som utomvetenskapliga termer. Sökande har ett särskilt ansvar för att 
känna till och vilja vidareutveckla forskningstraditioner som är specifika för 
det vetenskapsområde som ansökan avser, men måste därutöver också vara 
beredda att förhålla sig till övrig samhälls- och kulturforskning med relevans 
för de problemställningar de väljer. 
 
Originalitet kan demonstreras både genom val av hittills föga undersökt 
forskningsfält, och genom att sökande förmår identifiera nya problem eller 
infallsvinklar inom hittills mer välutforskade fält. 
 
I bedömningen av genomförbarhet granskas såväl tidsplan och 
avgränsningar som kombinationen av problem, teori, metod och material. 
 
Tecken på vetenskaplig utveckling/progression söks primärt i en 
jämförelse av de vetenskapliga texter som alltid ska ingå i 
bedömningsunderlaget: examensarbeten/självständiga arbeten från grund- 
och avancerad nivå eller motsvarande, samt forskningsplanerna. 
 
Bedömarna ska lämna skriftligt förslag till antagning, och ska i detta förslag 
motivera rangordningen av de sökande som placeras i en tätgrupp (vanligen 
maximalt 3 personer). Av förslaget ska framgå vilka medlemmar som har 
ingått i bedömargruppen. 
 
Förslaget föreläggs institutionsstyrelsen för beslut, vanligen vid terminens 
sista sammanträde i december respektive juni. De sökande får besked, 
vanligen per e-post, efter detta möte. 
 
Frågor om ansökningar och beredning ställs till den kontaktperson som anges 
för respektive ämne i utlysningen. 
 


