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Tillämpning av den s.k. doktorandstegen vid Juridiska institutionen, Stockholms 
universitet 
 
Detta dokument som är beslutat av prefekten är en intern riktlinje för tillämpning av 
den s.k. doktorandstegen. Enligt det lokala kollektivavtalet (Villkorsavtal-SU) 3 kap. 1 
§ sätts lön för doktorander enligt en s.k. doktorandstege. Lönen bestäms efter vilken 
nivå i doktorandstegen en doktorand befinner sig. Det här dokumentet behandlar 
beslutsgången samt villkoren för uppflyttning i stegen. Vilken lön som är förknippad 
med de olika nivåerna behandlas inte eftersom det ändras i och med att villkorsavtalet 
ändras.   
 
Villkorsavtalet utgår från tre nivåer, nämligen ingångslönen (Steg 1) och uppflyttning 
i två steg. De två nästa nivåerna är följande: 

                                                                                                
Steg 2 innebär att 50 procent av fordringarna för doktorsexamen ska ha uppnåtts.  
Steg 3 innebär att 80 procent av fordringarna för doktorsexamen ska ha uppnåtts.  

 
Vid uppflyttning (alltså från och med Steg 2) kan även ett lönetillägg utgå enligt 
särskilt beslut från Juridiska institutionen. 
 
Ansökan om uppflyttning lämnas till den administrativa chefen tillsammans med 
tillstyrkande av uppflyttningen från handledaren (huvudhandledaren). Studierektor för 
forskarutbildningen fattar sedan beslut i frågan om uppflyttning på delegation genom 
Besluts- och delegationsordningen för Juridiska institutionen.  
 
Uppflyttning till högre nivå ska normalt göras i samband med nytt förordnande, dock 
senast vid närmaste kvartalsskifte efter det att den nya nivån har uppnåtts. Prefekten 
beslutar om nytt förordnande. 
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Nedan anges institutionens principer för uppflyttning. 
 
Uppflyttning till Steg 2 
 
För att komma ifråga för den första uppflyttningen ska doktoranden: 
• ha fullgjort det som enligt den individuella studieplanen ska vara fullgjort efter 

halva studietiden, 
• ha fullgjort minst hälften av kurskraven, och 
• ha hållit två av tre obligatoriska avhandlingsseminarier, det vill säga uppläggnings- 

och mittseminarium (detta krav gäller endast för doktorander som har sådana krav 
enligt den allmänna studieplanen, se för doktoranden gällande Allmän studieplan). 
 

 
Uppflyttning till Steg 3 
 
För att komma ifråga för den andra uppflyttningen, ska doktoranden: 
• ha fullgjort det som enligt den individuella studieplanen ska vara fullgjort efter 80 

procent av studietiden, 
• ha fullgjort alla kurskrav, och 
• ha hållit även det sista obligatoriska avhandlingsseminariet det vill säga 

slutseminarium (detta krav gäller endast för doktorander som har sådana krav enligt 
den allmänna studieplanen, se för doktoranden gällande Allmän studieplan). 
 

 
 
 


