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Handledarkollegium 
Som stöd för forskarutbildningen i folkhälsovetenskap finns ett Handledarkollegium bestående av 

professorer och handledare vid Institutionen för folkhälsovetenskap samt studierektor och två 

representanter för ledningen vid Stressforskningsinstitutet. Även forskare vid andra institutioner och 

universitet som handleder doktorander antagna till forskarutbildningen i folkhälsovetenskap ingår i 

kollegiet. Studierektor för forskarutbildningen sammankallar handledarkollegiet. Kollegiet ansvarar för 

beredning av forskarutbildningsfrågor och frågor rörande halvtidsseminarium och disputation.  

Handläggningsordning vid antagning av doktorander 
Möjlighet att söka till utbildning på forskarnivå i folkhälsovetenskap ges vårtermin (utlysning 15/2 med 

sista ansökningsdag 15/3) och hösttermin (utlysning 15/9 med sista ansökningsdag 15/10) i den 

omfattning tillgängliga resurser medger. Ansökningstillfällen annonseras på institutionens hemsida 

samt centralt på SU.  

 

Urvalet bland behöriga sökande görs av en antagningsgrupp som tillsätts av studierektor efter samråd 

med handledarkollegiet. Antagningsgruppen ska bestå av minst tre seniora forskare. I de fall 

doktorandanställningen helt eller delvis kommer att finansieras av externa projektmedel bör tilltänkt 

handledare ingå i antagningsgruppen. I ett första steg, på grundval av det underlag som bifogats 

ansökningarna, bortsorteras ofullständiga ansökningar och obehöriga sökande. Resterande 

ansökningar rangordnas enligt gemensamt eller separat skrivna utlåtanden av antagningsgruppens 

medlemmar och registreras i ReachMee. De bedömningsgrunder som tillämpas vid rangordningen är 

följande:  

 

− ämnesspecifik kunskap av relevans för folkhälsovetenskap 

− i förekommande fall ämnesspecifik kunskap av relevans för det forskningsprojekt där 

anställningen ingår 

− självständighet i analys och upplägg i tidigare vetenskapliga arbeten 

− vetenskaplig stringens och kvalitet i tidigare arbeten och idéskiss  

− kommunikations- och samarbetsförmåga 

− möjlighet för institutionen att erbjuda adekvat handledning givet den planerade forskningen 

Intervjuer kan göras med de högst rankade kandidaterna. Referenser bör kontaktas i syfte att bl.a. 

uppskatta den sökandes kommunikations- och samarbetsförmåga. Förslag till beslut utarbetas av 

antagningsgruppen och lämnas till institutionsstyrelsen som beslutar om antagning och anställning 

som doktorand.  

Beslut om antagning för forskarstuderande med annan finansiering än doktorandanställning, s.k. 

industridoktorand, fattas av fakultetsnämnden.  

Individuell studieplan (SU:s föreskrifter) 
Den som antagits till utbildning på forskarnivå och påbörjat sina studier ska inom två månader, 

tillsammans med sina handledare, upprätta en individuell studieplan (ISP). Planen består av ett 

grundkontrakt samt ett dokument för årlig uppföljning.1 Grundkontraktet ska godkännas av 

institutionsstyrelsen, varpå det diarieförs och skickas till samhällsvetenskapliga fakultetens kansli. 
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Uppföljningen läggs till grundkontraktet för varje därpå följande år. Observera att uppföljning av 

individuell studieplan ska göras för alla antagna doktorander, d.v.s. även för doktorand utan aktivitet 

samt för doktorand med aktivitet som av olika skäl inte själv deltar i uppföljningen eller inte godkänner 

förslaget till reviderad individuell studieplan. Till uppföljningen av ISP ska varje år även bifogas ett 

formulär där uppfyllande av mål för examen på forskarnivå framgår.2 Närmare anvisningar rörande 

den individuella studieplanen ges i Högskoleförordningen, kapitel 6, samt i regler och riktlinjer 

sammanställda av samhällsvetenskapliga fakulteten (www.samfak.su.se).3  

Det är viktigt att både doktorandens och lärosätets åtaganden, samt omfattningen av dessa, 

preciseras i den individuella studieplanen. Den individuella studieplanen har stor betydelse för 

doktorandens rättssäkerhet eftersom den utgör en grund för att avgöra vilka rättigheter och 

skyldigheter doktoranden har i sin utbildning. För lärosätet utgör den individuella studieplanen ett 

pedagogiskt instrument som även kan användas ur ett effektivitetsperspektiv. Dessutom är den ett 

grundläggande dokument vid eventuell indragning av handledning och andra resurser.  

Till stöd för upprättandet av ISP finns ett dokument som tydliggör institutionens, handledarens och 

doktorandens respektive ansvarsområden inom ramen för forskarutbildningen i folkhälsovetenskap.4  

Närmast berörd professor (SU:s föreskrifter) 
Om ingen av doktorandens handledare är professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap ska en 

närmast berörd professor utses av institutionsstyrelsen på initiativ av handledaren.5  

Presentation av avhandlingsplan 
Under det första doktorandåret förväntas doktoranden presentera sin avhandlingsplan inom ramen för 

den högre seminarieserien vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Seminarieunderlaget kan med 

fördel inkludera ett utkast på det första delarbetet. 

Halvtidsseminarium  
Enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i folkhälsovetenskap ska en mer 

grundlig halvtidskontroll efter motsvarande två års forskarstudier på heltid äga rum. Seminariet sker 

inom ramen för den högre seminarieserien vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Inför 

halvtidsseminariet ska samtliga kurser som doktoranden tagit eller tillgodoräknat sig inom ramen för 

forskarutbildningen sammanställas i ett särskilt formulär6 och tillsändas studierektor för avstämning 

mot Ladok. Det är viktigt att den korrekta kurstiteln anges i formuläret samt att den överensstämmer 

med vad som angivits i ISP. Innan halvtidsseminariet kan äga rum krävs handledarkollegiets 

godkännande. Halvtidskontrollen är ett offentligt seminarium med tre på förhand utsedda granskare. 

Samtliga ledamöter i granskningskommittén bör vara docentkompetenta och åtminstone en ska ha 

sin verksamhet utanför SU eller tillhöra annan institution/annat institut än Institutionen för 

folkhälsovetenskap. En rekommendation är att tilltänkt slutläsare av avhandlingsmanus ingår som 

ledamot i granskningskommittén. 

 

Ett halvtidsmanus består i typfallet av två artikelmanus med en tillhörande ramberättelse där 

forskningsområdet ges en vidare introduktion (5-10 sidor). Ramberättelsen ska även innehålla ett kort 

avsnitt kring forskningsetiska överväganden gällande avhandlingsarbetet. En forskningsplan för de 

resterande två årens arbete ska också ingå (1-2 sidor). Därtill ska utdrag ur Ladok samt kopior av 

grundkontrakt och årlig uppföljning av den individuella studieplanen bifogas halvtidsmanuset. Manus 

http://www.samfak.su.se/
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överlämnas av doktorand till studierektor senast fyra terminsveckor innan halvtidsseminariet för 

cirkulering och godkännande i handledarkollegiet. Godkänt manus ska vara granskarna tillhanda 

senast två terminsveckor veckor före seminariet om inget annat överenskommits. Syftet med 

halvtidskontrollen är primärt att kontrollera att lärandemålen för utbildning på forskarnivå är på god 

väg att realiseras. Vid seminariet presenterar doktoranden sitt forskningsarbete samt redogör för hur 

detta passar in i den övergripande avhandlingsplanen. Ordförande vid seminariet öppnar mötet samt 

introducerar doktorand och granskare. Doktoranden presenterar kort (cirka 20 minuter) sitt arbete. 

Därefter följer synpunkter från granskarna med respons från doktoranden. Granskningskommittén ska 

bedöma doktorandens insats vid det muntliga halvtidsseminariet samt kvalitet och omfång av 

halvtidsmanuset enligt följande kriterier:  

 

A. Presentation och förmåga att besvara frågor under seminariet 

Kriterier Ja Delvis Nej     EB* 
Doktoranden visar prov på kunskap och förståelse av forskningsfältet ☐ ☐ ☐ ☐ 
Doktoranden visar prov på specialistkunskap inom en avgränsad del av 

forskningsfältet 

 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Doktoranden visar prov på vetenskaplig noggrannhet ☐ ☐ ☐ ☐ 
Doktorandens forskningsprojekt presenteras tydligt  ☐ ☐ ☐ ☐ 
Doktoranden uppvisar god insikt i sina metoder och kan tolka sina resultat  ☐ ☐ ☐ ☐ 
Doktoranden bemöter adekvat frågor och kritik ☐ ☐ ☐ ☐ 
Doktoranden sammanfattar uppnådda resultat väl samt diskuterar implikationerna 

av fynden på ett adekvat sätt 

 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Doktoranden kan reflektera kring svagheter och styrkor med forskningsarbetet ☐ ☐ ☐ ☐ 
Doktoranden uppvisar kunskap om forskningsområdets metoder ☐ ☐ ☐ ☐ 
Doktoranden visar insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar ☐ ☐ ☐ ☐ 
Doktoranden visar förmåga att identifierasitt behov av ytterligare kunskaper ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B. Kvalitet på halvtidsmanuset 

Kriterier Ja Delvis Nej     EB* 
Doktoranden definierar relevanta problem, förklarar bakgrund till arbetet och 

sätter in frågeställningar och resultat i adekvata sammanhang 

 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Litteraturgenomgången är relevant ☐ ☐ ☐ ☐ 
Det utförda arbetet har tillräcklig omfattning och kvalitet ☐ ☐ ☐ ☐ 
Använda metoder är adekvata och tydligt beskrivna ☐ ☐ ☐ ☐ 
De forskningsetiska bedömningar som gjorts är rimliga ☐ ☐ ☐ ☐ 
Doktorandens forskning bidrar till kunskapsutvecklingen inom det aktuella 

forskningsområdet 

 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Korrekt formalia (t.ex. referenser och språk) ☐ ☐ ☐ ☐ 
Doktoranden uppvisar förmåga till självständigt arbete samt ett kritiskt 

förhållningssätt till vetenskapliga texter 

 

☐ ☐ ☐ ☐ 

De planerade studierna är relevanta för avhandlingsprojektet och bidrar till 

doktorandens kunskapsutveckling 
☐ ☐ ☐ ☐ 

* EB = Ej bedömningsbart (detta alternativ kan användas då bedömaren inte ser sig ha möjlighet att bedöma graden av uppfyllelse, antingen på grund av att 

frågan inte behandlats i det utsända underlaget eller under seminariet, eller för att bedömaren själv inte har möjlighet att bedöma graden av uppfyllelse). 
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Slutligen öppnas för frågor från auditoriet. Ordförande avslutar mötet. Seminarierna pågår i högst två 

timmar och sker inom ramen för den högre seminarieserien. Efter halvtidsseminariet skall granskare, 

handledare och doktorand sammanträda för att gå igenom avhandlingens fortskridande.  

 

En gemensam bedömning enligt mall A och B ovan görs därefter enskilt av granskarna i ett särskilt 

formulär7 och överlämnas till handledare som delger doktorand och studierektor. I formuläret ges 

också utrymme för eventuella synpunkter från granskarna beträffande doktorandens förutsättningar 

att färdigställa avhandlingen, t.ex. med avseende på tidplan, datamaterial, kurser, handledning, 

kunskaper i metod och/eller insikter i forskningsetiska frågor. Bedömningen avslutas med en 

rekommendation att följa eller modifiera den utstakade avhandlingskursen. I det senare fallet ombeds 

granskningskommittén även att skriftligen motivera rekommendationen samt ge eventuella förslag på 

förbättringsåtgärder. I de fall forskarstudierna avslutas med licentiatexamen ersätter 

licentiatseminariet halvtidsseminariet.8 Det är handledarens ansvar att i god tid tillfråga granskare och 

boka datum för seminarium.  

 

Deltagande i de halvtidsseminarier som ges inom ramen för forskarutbildningen i folkhälsovetenskap 

är obligatorisk för alla doktorander om inte särskilda skäl föreligger. 

Slutseminarium 
Enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i folkhälsovetenskap ska ett 

slutseminarium äga rum senast två och en halv månad innan avhandlingen är tänkt att gå i tryck, d.v.s. 

allra senast 4 månader före disputationen. Seminariet sker inom ramen för den högre seminarieserien 

vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Opponent vid slutseminariet ska ha docentkompetens och 

utses i samråd mellan doktorand och handledare. Finns det lämpliga opponenter att tillgå internt bör 

dessa tillfrågas i första hand.  

 

Inför slutseminariet ska samtliga avslutade kurser sammanställas och sändas till studierektor för 

avstämning mot och registrering i Ladok.6 Vid slutseminariet ska huvuddelen av avhandlingen, 

inklusive ett väl utvecklat utkast till kappa, presenteras.  

 

Syftet med slutseminariet är att kontrollera att lärandemålen för utbildning på forskarnivå är uppfyllda 

inför stundande disputation. Seminariet inleds med att doktoranden ger en kort sammanfattning av 

avhandlingen (runt 10 minuter). Därefter skall opponenten och respondenten diskutera avhandlingens 

huvudsakliga förtjänster och brister med betoning på konstruktiva förslag till förbättringar (40-50 

minuter). Resterande 30 minuter lämnar ordförande ordet fritt till seminariets övriga deltagare. Efter 

seminariet gör opponenten en bedömning9 som delges handledare, doktorand, slutläsare och 

studierektor för forskarutbildningen enligt följande kriterier:  

 

 

 

 

 

 

 



   

7 

 

A. Presentation och förmåga att besvara frågor under seminariet 

Kriterier Ja Delvis Nej     EB* 
Doktoranden visar prov på bred kunskap och en systematisk förståelse av 

forskningsfältet i stort 

 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Doktoranden visar prov på djup och aktuell specialistkunskap inom sitt 

avgränsade forskningsområde 

 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Doktoranden visar förtrogenhet med forskningsområdets metoder ☐ ☐ ☐ ☐ 
Doktoranden visar förtrogenhet med sina metoder och gör en adekvat tolkning av 

de egna resultaten 

 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Doktoranden uppvisar vetenskaplig noggrannhet  ☐ ☐ ☐ ☐ 
Doktorandens forskningsprojekt presenteras tydligt ☐ ☐ ☐ ☐ 
Doktoranden sammanfattar uppnådda resultat väl samt diskuterar implikationerna 

av fynden på ett adekvat sätt 

 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Doktoranden bemöter adekvat frågor och kritik ☐ ☐ ☐ ☐ 
Doktoranden kan reflektera kring svagheter och styrkor med forskningsarbetet ☐ ☐ ☐ ☐ 
Doktoranden visar förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap ☐ ☐ ☐ ☐ 
Doktoranden visar insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

B. Kvalitet på manus 

Kriterier Ja Delvis Nej     EB* 
Doktoranden identifierar och definierar relevanta problem, förklarar bakgrund till 

arbetet och sätter in frågeställningar och resultat i adekvata sammanhang 

 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Litteraturgenomgången är relevant ☐ ☐ ☐ ☐ 
Doktorandens forskning bidrar väsentligt till kunskapsutvecklingen inom det 

aktuella forskningsområdet 

 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Använda metoder är adekvata och tydligt beskrivna ☐ ☐ ☐ ☐ 
Doktoranden gör en vetenskaplig analys och syntes som grundar sig på en 

självständig och kritisk granskning 

 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Det utförda arbetet har tillräcklig omfattning och kvalitét ☐ ☐ ☐ ☐ 
Korrekt formalia (t.ex. referenser och språk) ☐ ☐ ☐ ☐ 
Doktoranden uppvisar intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt 

förmåga att göra forskningsetiska bedömningar 
☐ ☐ ☐ ☐ 

* EB = Ej bedömningsbart (detta alternativ kan användas då bedömaren inte ser sig ha möjlighet att bedöma graden av uppfyllelse, antingen på grund av att 

frågan inte behandlats i det utsända underlaget eller under seminariet, eller för att bedömaren själv inte har möjlighet att bedöma graden av uppfyllelse). 

 

Bedömningen avslutas med en rekommendation att följa eller modifiera avhandlingsmanuset. I det 

senare fallet ombeds opponenten även att skriftligen motivera rekommendationen samt ge eventuella 

förslag på förbättringsåtgärder. Bedömningen överlämnas till handledare som delger doktorand och 

studierektor. Seminariet sker inom ramen för den högre seminarieserien. Det är handledarens ansvar 

att i god tid boka datum för slutseminarium samt tillfråga och instruera opponenten om hur 

seminarieförfarandet går till. Underlaget för slutseminariet, inklusive protokoll från halvtidsseminariet, 

ska finnas tillgängligt för opponent senast två veckor före seminariet. För övriga seminariedeltagare 

ska underlaget tillhandahållas senast en vecka före seminariet om inget annat överenskommits. 

Deltagande i de slutseminarier som ges inom ramen för forskarutbildningen i folkhälsovetenskap är 

obligatoriskt för alla doktorander om inte särskilda skäl föreligger. 
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Slutläsning av avhandlingsmanuskript 
Redan i samband med att tidpunkt för halvtidsseminarium bestäms rekommenderas att en professor 

eller docent i handledarkollegiet utses för slutläsning av avhandlingsmanuskriptet (vilket 

dokumenteras i ISP). Tilltänkt slutläsare kan på så vis beredas möjlighet att närvara vid både halvtids- 

och slutseminariet vilket ger en bra grund inför slutbedömningen. Slutläsaren ska inte vara 

handledare. Avhandlingsmanus, protokoll från slutseminarium9, ISP med tillhörande bilaga för 

måluppfyllelse1,2 samt redovisning av doktorandens självständiga bidrag vid eventuellt 

medförfattarskap10 överlämnas av doktorand till utsedd slutläsare senast tre terminsveckor innan 

avhandlingen är tänkt att gå i tryck. Syftet med slutläsningen är inte att ge ytterligare synpunkter på 

avhandlingen utan att bedöma om avhandlingen håller en tillräcklig nivå för att läggas fram enligt 

följande kriterier: 

Övergripande omdöme Ja Ja, med ändringar Nej     
Avhandlingen uppvisar en vetenskaplig analys och syntes samt självständig kritisk 

granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser och situationer 

 

☐ ☐ ☐ 

Arbetet visar på 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 

☐ ☐ ☐ 

 

Avhandlingen är ett resultat av ett självständigt forskningsarbete som väsentligt 

bidrar till kunskapsutvecklingen 

 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

Det utförda arbetet ger goda förutsättningar för att såväl inom forskning och 

utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till 

samhällets utveckling och stödja andras lärande 

☐ ☐ ☐ 

Framställning Ja Ja, med ändringar Nej     
Forskningsläget presenteras så att tidigare genomförd forskning klart skiljs från 

doktorandens egna, i avhandlingen redovisade, bidrag till forskningen 

 

☐ ☐ ☐ 

Avhandlingen disponeras på ett logiskt sätt och dispositionen är konsekvent 

genomförd  
 

☐ ☐ ☐ 

Avhandlingen är adekvat ur språklig synpunkt ☐ ☐ ☐ 
Vetenskaplig redlighet och noggrannhet Ja Ja, med ändringar Nej     
Syfte, problemställning och vetenskaplig metod redovisas tydligt och motiveras ☐ ☐ ☐ 
Adekvata metoder och teorier tillämpas korrekt ☐ ☐ ☐ 
Den vetenskapliga noggrannheten vad avser noter, käll- och litteraturförteckning, 

eventuella tabeller och diagram mm är god 

 

☐ ☐ ☐ 

Sammanfattande omdöme 

☐ Manuset uppfyller kraven för en avhandling i folkhälsovetenskap med utgångspunkt från de mål som anges i HF bilaga  

     2, examensordningen 

 

☐ Manuset uppfyller kraven för en avhandling i folkhälsovetenskap med utgångspunkt från de mål som anges i HF bilaga  

     2, examensordningen, under förutsättning att ändringar införs (se bilaga) 

 

☐ Manuset uppfyller inte kraven för en avhandling i folkhälsovetenskap med utgångspunkt från de mål som anges i HF  

     bilaga 2, examensordningen (detaljerad motivering i bilaga) 
 

Slutläsarens bedömning11 delges handledare, doktorand och studierektor för forskarutbildningen. 

Närmast berörd professor ska, efter samråd med handledare och utsedd läsare av avhandlingen, 

sedan bedöma om disputation kan tillrådas.  
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Doktorandkurser och andra poänggivande moment 
Kurserna omfattar 75 högskolepoäng för doktorsexamen och 45 högskolepoäng för licentiatexamen. 

Av dessa ska för doktorsexamen minst 22.5 högskolepoäng, och för licentiatexamen minst 12 

högskolepoäng, utgöras av metodkurser. Introduktionskurs i folkhälsovetenskap om 7.5 

högskolepoäng på forskarnivå är obligatorisk. Kurs i universitetspedagogik motsvarande högst tre 

högskolepoäng kan ingå i forskarutbildningen. Val av specialkurser och litteraturkurs sker i samråd 

mellan handledare och doktorand.  

Maximalt 15 högskolepoäng för doktorsexamen och 7.5 högskolepoäng för licentiatexamen kan 

tilldelas doktoranden för följande aktiviteter:  

 

− litteraturkurs  

− aktivt deltagande i den högre seminarieserien 

− aktivt deltagande i institutionens journal club 
 

Eventuella litteraturkursers innehåll fastställs av handledare. Antal sidor och svårighetsgrad ska 

avvägas i förhållande till antal poäng.  Litteraturkursen examineras genom att doktoranden skriver en 

essä där litteraturen diskuteras, alternativt skriver ett referat av den litteratur som ingår i kursen. 

Handledare eller biträdande handledare examinerar en litteraturkurs, och kan besluta att ytterligare 

moment ska ingå i examinationen.  

Även deltagande i den högre seminarieserien kan, med intyg från seminarieansvarig, ingå som 

poänggivande moment i utbildningen. Medverkan vid sex tillfällen, varav ett där doktoranden har 

kommenterat på eller själv lagt fram ett manus, motsvarar då 1.5 högskolepoäng. Poäng för 

seminariedeltagande får maximalt uppgå till 4.5 högskolepoäng för doktorsexamen och 1.5 

högskolepoäng för licentiatexamen. Deltagande i halvtids- och slutseminarier är en obligatorisk del av 

avhandlingsarbetet och ska därför inte räknas in i poängsättningen. Inte heller deltagande i externa 

seminarier får ligga till grund för kurspoäng.  

Också deltagande i forskarutbildningens journal club kan, med intyg från seminarieansvarig, ge 

kurspoäng. Medverkan vid fyra tillfällen, varav ett där doktoranden själv presenterar artikeln, 

motsvarar då 1.5 högskolepoäng. Den totala poängen för medverkan i journal club får maximalt uppgå 

till 4.5 högskolepoäng för doktorsexamen och 1.5 högskolepoäng för licentiatexamen. Utbildningens 

kursdel ska vara färdig innan disputation eller licentiatseminarium sker. 

Observera att den sammanlagda poängsumman för ovan nämnda kurser och poänggivande moment 

inte får uppgå till mer än 15 högskolepoäng för doktorsexamen och 7.5 högskolepoäng för 

licentiatexamen om inte särskilda skäl föreligger. Mallar för tillgodoräknande av deltagande i journal 

club och den högre seminarieserien samt ytterligare instruktioner kring detta finns.12, 13 

Tillgodoräknande av kurser 
En doktorand som är antagen till forskarutbildningen i folkhälsovetenskap kan tillgodoräkna sig 

tidigare utbildning samt utbildning som genomförts vid annat lärosäte än Stockholms universitet under 

doktorandtiden. Tillgodoräknade kurser ska vara avlagda på avancerad eller forskarnivå. Undantag 

kan göras om särskilda skäl finns för tillgodoräknande av kurs på grundnivå. Det är studierektor för 

forskarutbildningen i folkhälsovetenskap som fattar beslut i frågan.  
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En ansökan om tillgodoräknande för en viss kurs görs på ett särskilt formulär14 där information om 

lärosäte, kursnamn, tidpunkt, ämne, nivå, poängomfattning och betyg framgår. Även kursplan (eller 

motsvarande) ska bifogas. Formuläret signeras av doktorand och handledare och skickas till 

studierektor för forskarutbildningen, som godkänner och ser till att kurspoängen registreras.  

Vid tillgodoräkning av kurser från tidigare utbildning kortas den finansierade tiden i forskarutbildningen 

enligt principen en veckas förkortning per 1.5 tillgodoräknade högskolepoäng. Kurs som varit 

behörighetsgivande vid antagning till forskarutbildningen kan inte tillgodoräknas i examen.  

Avhandlingen  
Avhandlingsarbetet är det viktigaste momentet i utbildningen och består av ett självständigt arbete 

inom folkhälsovetenskapens område där den egna insatsen ska motsvara 165 högskolepoäng på 

forskarnivå. En doktorsavhandling i folkhälsovetenskap utgörs i normalfallet av en 

sammanläggningsavhandling bestående av 3-5 publicerade eller publiceringsbara artiklar samt en 

sammanbindande kappa. Antalet samförfattade artiklar, liksom författarordningen och antalet 

författare i dessa, ska vägas in i bedömningen av hur många artiklar som avhandlingen bör innehålla. 

Arbetsfördelningen mellan författarna redovisas i ett separat formulär och lämnas till studierektor för 

forskarutbildningen inför slutseminariet.10 

 

Som tumregel bör man utgå från principen att en avhandling ska summera till 400 procentenheter där 

kappan svarar mot 100 procentenheter och resterande 300 enheter ska utgöras av doktorandens 

självständiga bidrag till de artiklar som ingår i avhandlingen. Ett exempel är en avhandling som, utöver 

kappan, omfattar fyra artiklar: en ensamförfattad och tre samförfattade.  Den ensamförfattade artikeln 

motsvarar 100 procentenheter och doktorandens självständiga bidrag i de tre samförfattade verken 

ska således summera till minst 200 procentenheter, t.ex. 75+75+50. 

 

I kappan ska avhandlingens övergripande syfte, teoretiska utgångspunkter, forskningsetiska 

bedömningar och metodologiska överväganden tydliggöras. Delarbetenas samlade vetenskapliga 

bidrag ska klargöras och placeras in i ett bredare folkhälsovetenskapligt sammanhang. Kappan bör 

normalt omfatta minst 40 sidor, inklusive referenser. Doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser på 

engelska ska ha en sammanfattning på svenska och vice versa.  

Lokala regler för s.k. självplagiering 
För att undvika anklagelser för plagiering inklusive självplagiering ska doktorand som citerar andras 

forskning eller som återanvänder eget tidigare publicerat material tydligt referera till det citerade 

materialet. Om så inte sker kan doktoranden komma att bli föremål för disciplinära åtgärder. 

Om doktoranden i sin avhandling reproducerar material och formuleringar från tidigare publikationer 

och uppsatser, så ska detta markeras med hänvisning och, då det är lämpligt, citattecken. Detta gäller 

även de publikationer och uppsatser som ingår i sammanläggningsavhandlingen. Material från egen 

licentiatuppsats får användas i doktorsavhandlingen om tydlig hänvisning görs till det tidigare arbetet. 

Ett examensarbete som författats inom ramen för studier på lägre nivå får inte återanvändas för 

examination vid utbildning på forskarnivå men examensarbetet kan citeras.  
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Kvalitetssäkring av utbildningen 
Figuren nedan illustrerar kvalitetssäkringsprocessen inom forskarutbildningen i folkhälsovetenskap. 
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Inför disputationen (SU:s föreskrifter) 
Enligt universitetets regler ska disputation äga rum under perioden 15 augusti - 15 juni. Ordförande, 

fakultetsopponent och betygsnämnd vid disputationen utses av dekanus, på delegation av 

samhällsvetenskapliga fakulteten, på grundval av förslag från närmast berörd professor i samråd med 

prefekt. Doktoranden ska underrättas om förslagets innehåll innan detta skickas till 

fakultetsnämnden.  

 

Betygsnämnden godkänns av samhällsvetenskapliga fakulteten via en disputationsanmälan som 

ska vara kansliet tillhanda senast sex terminsveckor innan disputationsdagen: 
http://www.samfak.su.se/utbildning/utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5/disputationsanm%C3%A4lan 

 

Tid och plats för disputationen bokas vid Studentavdelningen: www.su.se/forskning/utbildning-p%C3%A5-

forskarniv%C3%A5/disputera-vid-universitetet/1-boka-tid-och-plats-f%C3%B6r-disputation -1.137556  

 

Områdesnämnden ska besluta om minsta antalet tryckta exemplar av doktorsavhandlingen inför 

disputationen och om ersättning för kostnaderna för framställning av denna upplaga. 

Tillkännagivandet av disputationen (s.k. spikning) sker elektroniskt genom att abstract tillsammans 

med eventuell fulltext publiceras i DiVA senast tre veckor före disputationsdatum (perioden 16 juni – 

14 augusti ska inte inräknas i spikningsperioden): http://www.sub.su.se/publicera/spika-avhandling/ 

 

Doktorsavhandlingen ska spridas genom doktorandens försorg (spikas elektroniskt i universitetets 

publiceringsdatabas och delges handledarna). Genom institutionens försorg ska avhandlingen sändas 

till opponenten och betygsnämndens ledamöter samt till svenska högskolor/universitet inom vilkas 

verksamhetsområde ämnet för avhandlingen faller. Genom universitetsbibliotekets försorg ska 

avhandlingen sändas till svenska universitetsbibliotek och till de nordiska nationalbiblioteken). Mer 

detaljerad information kring vad man som doktorand och handledare bör tänka på inför disputationen 

finns sammanställt i en lathund.15  

Disputationen (SU:s och Samhällsvetenskapliga fakultetens föreskrifter) 
Disputationen ska ledas av en ordförande. Vid disputationen ska det finnas en betygsnämnd 

bestående av tre eller fem ledamöter. Majoriteten av dessa bör inneha docentkompetens. 

Opponenten får inte komma från samma institution som doktoranden. Till ordförande vid 

disputationen kan professor, gästprofessor, adjungerad professor eller docent vid den institution där 

doktoranden är antagen utses. Dispens från detta krav kan endast ges om möjlig ordförande saknas.  

 

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten består betygsnämnden normalt av tre ledamöter. Minst en av 

ledamöterna ska ha sin verksamhet utanför Stockholms universitet, och högst en får komma från 

doktorandens institution. Båda könen ska vara representerade i betygsnämnden. Den som varit 

handledare för doktoranden eller i övrigt kan anses jävig, t.ex. genom nära samarbete eller 

beroendeförhållanden, får inte ingå i nämnden. Nämnden utser ordförande inom sig. Dessutom ska 

en reservledamot (suppleant) utses. Om någon av de ordinarie ledamöterna inte kan närvara ska 

reservledamoten träda in i betygsnämnden. Reservledamoten ska läsa avhandlingen innan 

disputationen, förväntas närvara på disputationen, och har närvaro- och yttranderätt vid 

betygsnämndssammanträdet men saknar rösträtt. Om reservledamoten träder in som 

http://www.samfak.su.se/utbildning/utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5/disputationsanm%C3%A4lan
http://www.su.se/forskning/utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5/disputera-vid-universitetet/1-boka-tid-och-plats-f%C3%B6r-disputation%20-1.137556
http://www.su.se/forskning/utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5/disputera-vid-universitetet/1-boka-tid-och-plats-f%C3%B6r-disputation%20-1.137556
http://www.sub.su.se/publicera/spika-avhandling/
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betygsnämndsledamot gäller samma krav och rättigheter för suppleanten som för de ordinarie 

ledamöterna.  

 

Därutöver gäller följande inom Samhällsvetenskapliga fakulteten:  

 

 Samtliga ledamöter i betygsnämnden, inklusive suppleant, ska vara docentkompetenta. 

 Två av de ordinarie ledamöterna ska ha sin verksamhet utanför Stockholms universitet (i vårt 

fall företrädesvis vid annan Folkhälsovetenskaplig institution). 

 Den tredje ordinarie ledamoten kan tillhöra institutionen där doktoranden är antagen (i vårt 

fall Institutionen för folkhälsovetenskap). I sådant fall ska suppleanten tillhöra 

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid SU och vara från en annan institution och annat 

examensämne än doktoranden.  

 Alternativt kan den tredje ordinarie ledamoten tillhöra Samhällsvetenskapliga fakulteten vid 

SU, men vara från en annan institution och annat examensämne än doktoranden. 

Suppleanten ska då tillhöra den institution där doktoranden är antagen (i vårt fall Institutionen 

för folkhälsovetenskap).  

 Ledamöter inom fakulteten får inte företräda samma examensämne även om de tillhör skilda 

institutioner.  

 Adjungering av ytterligare personer till betygsnämndens överläggningar är inte möjlig.  

 

Vid disputation i folkhälsovetenskap vid SU kan exempelvis en betygsnämnd bestå av en representant 

från Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet, en representant från Enheten för 

socialmedicin vid Göteborgs universitet, en representant från Institutionen för folkhälsovetenskap vid 

SU samt en reservledamot från Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. 

 

Fakultetsopponenten ska i normalfallet ha docentkompetens. Om särskilda skäl föreligger kan dock 

disputerad person utan docentkompetens utses. Opponenten ska stå obunden gentemot doktoranden 

och avhandlingen, och får inte komma från samma institution som doktoranden eller någon av 

handledarna. Om opponenten inte kan närvara kan en av de ordinarie betygsnämndsledamöterna 

som har sin verksamhet utanför Stockholms universitet träda in i opponentens ställe. Denne ska då i 

betygsnämnden ersättas av reservledamoten. Om ingen av de ordinarie betygsnämndsledamöterna 

som har sin verksamhet utanför Stockholms universitet är villig att agera opponent ställs 

disputationen in.  

 

Opponenten och en av handledarna har rätt att vara närvarande vid sammanträdet med 

betygsnämnden och delta i överläggningarna. Däremot får varken opponent eller handledare delta i 

betygsnämndens slutdiskussion inför beslut. Namn på närvarande handledare ska anges vid 

disputationsanmälan. En doktorsavhandling ska bedömas med något av betygen godkänd eller 

underkänd. Betygsnämnden är beslutsför när alla ledamöter är närvarande, och som nämndens 

beslut ska den mening gälla som de flesta enar sig om. Ett oenigt beslut och ett beslut om 

underkännande ska alltid motiveras. Om inte särskilda skäl föreligger ska båda könen vara 

representerade i betygsnämnden. Handledaren svarar efter betygsnämndens sammanträde för att 

studierektor för forskarutbildningen får betygsprotokollet i original så att disputationen kan registreras 

i Ladok. Originalet skickas sedan till registrator.  
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Det utgår en schablonersättning från fakulteten som ska täcka disputationskostnaderna, d.v.s. 

tryckning av avhandling, lokal för disputation, opponent (arvode och resa) och betygsnämnd (resor 

samt kostnader för nämndens möte). Opponent får ersättning för resa och hotell men inget 

traktamente. Aktuellt opponentarvode finns på http://www.samfak.su.se/regelverk-och-beslut/anst%C3%A4llning-och-

rekrytering/docent%C3%A4renden-och-affiliering/arvoden-f%C3%B6r-sakkunniga-och-opponenter-1.234262 

Doktorandombud 
På Stockholms Universitet finns ett doktorandombud. Doktorandombudet har som sin huvudsakliga 

uppgift att ge doktorander och doktorandråd stöd, råd och information om forskarutbildningens regler 

och villkor. Eftersom doktorandombudet är anställt av studentkåren är uppdraget helt oberoende av 

universitetets övriga verksamhet och alla ärenden behandlas konfidentiellt. För mer information se 
http://sus.su.se/doktorandombudet.  

Doktorandråd och doktorandrepresentation 
Institutionen för folkhälsovetenskap har sedan november 2017 ett doktorandråd, Public Health 

Doctoral Students Council. Doktorandråd är juridiska personer knutna till Stockholms universitets 

studentkår som organiserat sig för att bevaka doktorandernas rättigheter och intressen i 

utbildningsrelaterade- och arbetsmiljöfrågor. Doktorandråd registreras årligen genom Stockholm 

universitets doktorandombud.  

Doktorandrådet är öppet för alla intresserade doktorander och erbjuder en möjlighet att få inflytande 

över forskarutbildningen i folkhälsovetenskap. Val till rådets ledamöter sker årligen och uppdrag som 

ordförande samt vice ordförande ger rätt till prolongation av doktorandanställningen.16  

Enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100) har studenter (dit även doktorander räknas) rätt att 

finnas representerade i alla beslutande och beredande organ i högskolan som rör utbildning och 

studenternas situation. Doktorandrådet utser därför årligen en doktorandrepresentant till 

handledarkollegiet respektive institutionsstyrelsen samt till andra aktuella arbetsgrupper på 

institutionen. Val av ny doktorandrepresentant organiseras av doktorandrådet innan föregående 

representants mandatperiod löper ut. Dessutom nominerar rådet en representant till 

Fakultetsstyrelsen, som tillsätts av studentkåren. 

Doktorandanställning 
En doktorandanställning är en särskild form av tidsbegränsade anställning som motsvarar fyra års 

studier på heltid. Om särskilda skäl föreligger finns det möjlighet att förlänga anställningstiden, Till 

särskilda skäl räknas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, tjänstgöring inom totalförsvaret 

eller förtroendeuppdrag inom fackliga- eller studentorganisationer.  

Introduktionsdag 
Samhällsvetenskapliga fakulteten anordnar årligen en introduktionsdag för nyantagna doktorander. 

Inom ett år efter antagning ska doktoranden genomgå denna introduktion. Information och anmälan 

via fakultetens hemsida (http://www.samfak.su.se). Därutöver erbjuder Stockholms universitet en 

introduktionskurs för alla nyanställda varje termin som också kan vara bra att delta vid. Information 

om Stockholms universitets introduktionskurs erhålls via universitets hemsida. 

http://www.samfak.su.se/regelverk-och-beslut/anst%C3%A4llning-och-rekrytering/docent%C3%A4renden-och-affiliering/arvoden-f%C3%B6r-sakkunniga-och-opponenter-1.234262
http://www.samfak.su.se/regelverk-och-beslut/anst%C3%A4llning-och-rekrytering/docent%C3%A4renden-och-affiliering/arvoden-f%C3%B6r-sakkunniga-och-opponenter-1.234262
http://sus.su.se/doktorandombudet
http://www.samfak.su.se/
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Doktorandlönestege 
Doktorandlönen ökar stegvis allt eftersom studierna fortskrider. Det första lönesteget sker efter 

halvtidsseminariet då ungefär 50 procent av fordringarna för doktorsexamen kan sägas vara 

uppfyllda. Det andra lönesteget sker när samtliga kurser är godkända och slutseminarium är bokat. 

Vid denna tidpunkt kan 80 procent av fordringarna för doktorsexamen anses vara uppfyllda. Detta 

görs i ett särskilt formulär17 som ska sändas till linda.ramo@su.se 

Institutionstjänstgöring och undervisning (SU:s föreskrifter) 
En forskarstuderande med anställning som doktorand kan utföra institutionstjänst till en omfattning 

av maximalt 20 procent av arbetstiden. Denna arvoderas inte utan leder till att doktorandtjänsten 

förlängs med den omfattning som institutionstjänstgöringen har omfattat. Doktorander som 

undervisar inom utbildningen på grundnivå eller avancerad nivå ska ha genomgått eller under samma 

termin påbörjat inledande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande 

kunskaper. Eventuell institutionstjänstgörings omfattning och innehåll ska anges i den individuella 

studieplanen och ger en motsvarande förlängning av anställningstiden. 

Rapportering av aktivitets och försörjningsstöd (SU:s föreskrifter) 
I slutet av varje termin ska doktoranden redovisa sin aktivitet och försörjning under den gångna 

terminen. Detta görs i ett särskilt formulär18 som ska sändas till linda.ramo@su.se för registrering i 

Ladok. Om den anmälda aktivitetsgraden understiger 50 procent eller inte motsvarar den planerade 

aktivitetsgraden enligt den individuella studieplanen, så ska doktoranden bifoga underlag som styrker 

skälen till den minskade aktivitetsgraden. 

Sjukdom och föräldraledighet (SU:s föreskrifter) 
Sjukfrånvaro, föräldraledighet och vård av sjukt barn ska anmälas till arbetsgivaren enligt gällande 

lag och avtal. Vid föräldraledighet, VAB och sjukdom förlängs anställningstiden med motsvarade 

dagar. När något av ovanstående åberopas som särskilt skäl för förlängning av anställningstiden ska 

det styrkas med utskrift från lönesystemet, alternativt utbetalningsintyg från försäkringskassan. Det 

är doktorandens ansvar att anmäla frånvaro och inhämta nödvändiga underlag för att prefekten ska 

kunna fatta beslut om förlängning.  

Förlängd anställning vid förtroendeuppdrag (SU:s föreskrifter) samt för kurs i svenska 

som andra språk  
En forskarstuderande med anställning som doktorand ska som kompensation för studerandefackligt 

arbete få sin anställning förlängd. Endast uppdrag till vilket man är förtroendevald kan ligga till grund 

för förlängning. Att bara delta i ett doktorandrådsmöte eller att som suppleant (då ordinarie ledamot 

också deltar) eller adjungerad ledamot delta vid ett sammanträde ger inte rätt till förlängning. 

Doktoranden ska i förväg anmäla till prefekten vilka uppdrag som innehas så att kostnaden kan 

beräknas i institutionens budget. Uppdragen dokumenteras i handling som biläggs den individuella 

studieplanen. En ansökan om studieuppehåll i utbildning på forskarnivå19 ska göras för att 

dokumentera all frånvaro som kan leda till förlängning av anställningstid. Beslut om förlängning fattas 

av prefekten efter ansökan från doktoranden.  

Nyanställda doktorander vid Institutionen för folkhälsovetenskap som inte har kunskaper i svenska 

kan få fem veckors förlängd anställning för kurser i svenska som andra språk. 

mailto:linda.ramo@su.se
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Regler för byte av handledare 
Enligt högskoleförordningen har en doktorand som begär det rätt att byta handledare. Beslut om byte 

av handledare fattas av prefekt efter samråd med doktorand, studierektor för forskarutbildningen, 

samt berörda handledare. Exempel på situationer där handledarbyte kan vara motiverat är väsentliga 

förändringar i avhandlingens inriktning, att handledaren blir svårt sjuk, eller att det uppstår en olöslig 

konflikt mellan doktorand och handledare. Doktorand som vill byta handledare kan ge förslag till ny 

handledare men har inte rätt att kräva en viss handledare. Ärendet ska behandlas skyndsamt. 

Processen som skall följas vid byte av handledare innefattar följande steg:  

 

Doktoranden inleder kontakt med studierektor för forskarutbildningen, prefekt eller ställföreträdande 

prefekt för att uttrycka behov av att byta handledare. Om det inte skett tidigare, informeras i samband 

med detta den handledare det gäller. Studierektor ansvarar för att, i samråd med doktoranden, ta 

fram förslag på ny handledare. Så snart en ny handledare är godkänd av doktoranden och tillträdande 

handledare ska doktoranden och den nya handledaren färdigställa en reviderad individuell studieplan 

som undertecknas av doktoranden, alla handledare och prefekten. 

Indragning av resurser (SU:s föreskrifter) 
Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella 

studieplanen ska rektor besluta att doktoranden inte längre har rätt till handledning och andra 

resurser. Innan beslut fattas ska doktorand samt handledare ges möjlighet att yttra sig. Resurserna 

får inte dras in för den tid då doktoranden är anställd som doktorand eller får utbildningsbidrag. Om 

resurser dragits in, kan doktoranden efter ansökan hos rektor få tillbaka sin rätt till handledning och 

andra resurser. Doktoranden måste då genom att visa upp tillkommande studieresultat, eller på annat 

sätt, göra sannolikt att han eller hon kan fullgöra sina återstående åtaganden enligt den individuella 

studieplanen (HF 6:30-31).  

 

Lokala formulär och tillämpningsföreskrifter finns tillgängliga på 

https://www.su.se/publichealth/utbildning/alla-utbildningar/forskarnivå 
 

Noter 
1 Se ”ISP” (formulär för grundkontrakt och årlig uppföljning på engelska och svenska) 

http://www.su.se/hjs/regelverk-och-beslut/riktlinjer/riktlinjer-f%C3%B6r-utbildning/individuell-studieplan1.250280 
2 Se ”Bilaga till ISP – måluppfyllelse”    
3 Se ”Regler för utbildning och examination på forskarnivå”  
4 Se ”Institutionens, handledarens och doktorandens ansvar” (informationsblad) 
5 Om huvudhandledaren är professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap är denne närmast berörd professor. Om inte, men en 

bihandledare är professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap är denne istället närmast berörd professor. Om ingen av handledarna är 

professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap skall en närmast berörd professor utses av institutionsstyrelsen. Denna utsedda närmast 

berörda professor bör företrädesvis vara professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap men kan, om styrelsen så beslutar, undantagsvis 

vara professor vid annan institution eller institut inom fakulteten. 

6 Se ”Mall för redovisning kurser” 
7 Se “Protokoll vid halvtidsseminarium” (formulär)   
8 Se ”Protokoll vid licentiatseminarium” (formulär) 
9 Se ”Protokoll vid slutseminarium” (formulär) 
10 Se ”The doctoral student’s contribution to co-authored work” (formulär) 
11 Se ”Bedömning vid slutläsning av avhandlingsmanus” (formulär) 
12 Se ”Template – credits for internal seminar”  
13 Se ”Template – credits for JC”  
14 Se ”Ansökan om tillgodoräknande av kurs” (formulär) 
15 Se ”Lathund inför disputation” 
16 Se ”Ansökan om prolongation” (formulär) 
17 Se ”Ansökan om uppflyttning i doktorandstegen” (formulär) 
18 Se ”Aktivitet och försörjning” (formulär) 
19 Se ”Ansökan om studieuppehåll för utbildning på forskarnivå” (formulär) 

http://www.su.se/hjs/regelverk-och-beslut/riktlinjer/riktlinjer-f%C3%B6r-utbildning/individuell-studieplan1.250280

