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Introduktion 

 
 

Detta dokument vänder sig till doktorander vid Stockholms Universitets institution för 

folkhälsovetenskap och är tänkt att fungera som en guide under avhandlingsarbetets hektiska 

slutskede. Att den har formen av en guide, innebär att informationen är kortfattad och att det ofta 

ges hänvisningar till andra dokument och hemsidor med ytterligare information. Dokumentet 

innehåller råd och tips som vi hoppas att är användbara, men det är viktigt att vara medveten om 

att dessa endast är att betrakta som komplement till de instruktioner som Stockholm universitet 

tillhandahåller.  

 

Är det något du upplever saknas eller behöver justeras, anmäl detta till studierektor för 

forskarutbildningen bitte.modin@.su.se.   

 

 

  

mailto:bitte.modin@.su.se
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Kom ihåg lista 

 Att göra         Ansvarig* 

 Boka datum och tid (-32 veckor)      HL/D 

 Boka opponent och betygsnämnd (-32v)     HL 

 Anmäl opponent, betygsnämnd och ordförande    HL 

 Skicka information till utländsk opponent     HL 

 Boka lokal         D 

 Meddela institutionen om bokad disputation     D 

 Boka resa/hotell för opponent och betygsnämnd    HL/BD 

  

 

 Boka opponent till slutseminarium (-24v)     HL 

 Boka slutläsare (-24v)        HL 

 

 Redovisning av kurser till studierektor      D 

 Skicka underlag inför slutseminarium till opponent (-18v)   D 

 

 Slutseminarium (-16v)        D 

 Möte med biblioteket (-16v)       D 

 

 Språkgranskning (-13v)       D 

 Lämna till plagiatkontroll (-10v)      D/UA 

 Skicka dokument till slutläsning (- 9v)      D 

 Registrera avhandlingen och delarbeten i DiVA (-8v)    D 

 

 Boka lunch och lokal för betygsnämndens överläggande    HL/BD 

 Beställ lunch till disputationsdagen      D/BD 

 

 Provtryck (-6v)         D 

 Tryck (-4.5v)         D 

 Skicka tryckt avhandling till opponent och betygsnämnd (-3v)   D 

 Spika (-3v)         D 

 

 Lämna betygsnämndens protokoll till studierektor    HL 

 Ansök om examensbevis       D 

 Promovering         D 

*D=doktorand; HL=Handledare; UA=Utbildningsadministratör, BD=byrådirektör 
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Detaljerad tidsplan inför disputation 
Boka tid och plats för disputation  
Enligt universitetets regler ska disputation och offentliggörandet av avhandlingen (den s.k. 

spikningen) äga rum under terminen, dvs inom perioden 15 augusti - 15 juni. I praktiken innebär 

detta, förutsatt att avhandlingen inte spikas innan föregående termins slut, att disputationen kan 

äga rum tidigast tre veckor från terminens början.  

 

Eftersom två disputationer inte bör äga rum samtidigt inom fakulteten måste disputationen bokas 

vid Studentavdelningen så att ämnesmässig krock kan undvikas. I slutet av terminerna och i 

synnerhet i på fredagar brukar det vara extra många disputationer, så var ute i god tid om du har 

ett specifikt datum i åtanke.   

 

För att boka tid maila namn, personnummer, e-post, handledarens namn, handledarens e-post 

samt önskat datum och klockslag till disputationer@su.se.   

 

Tillgängliga tider för disputation hittar du i disputationskalendern: 

https://ebox.su.se/owa/calendar/disputationer@su.se/Kalender/calendar.html 

 

Bekräftelse på bokat datum och tid mailas till doktorand, handledare samt handläggaren vid 

fakultetskansliet inom två veckor från de att förfrågan skett. Utöver bekräftelsen på den bokade 

tidpunkten innehåller bekräftelsen uppgift om spikdag och vad som gäller för tillkännagivande av 

avhandling.    

 

Mer detaljerad information om att boka disputation hittar du på: 

http://www.su.se/forskning/utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5/disputera-vid-universitetet-

forskarexamen/1-boka-tid-och-plats-f%C3%B6r-disputation-1.137556.  

 

Boka opponent och betygsnämnd (-32v innan disputation) 
För att säkerställa att datumet passar den tilltänkta opponenten och medlemmarna i 

betygskommitén är det en god idé att kontakta dessa i samband med att datumet för disputationen 

bokas. Handledaren är ansvarig för att kontakten etableras och för att den tilltänkta opponenten 

och medlemmarna i betygsnämnden är införstådda med uppdragets form. Till utländska 

opponenter finns ett speciellt formulär med instruktioner som handledaren är ansvarig för att 

opponenten får tillsänt sig.  

 

Anmäl opponent, betygsnämnd och ordförande 
Formellt godkänns fakultetsopponent, betygsnämnd och ordförande för disputationen av 

samhällsvetenskapliga fakulteten via en disputationsanmälan. Disputationsanmälan ska vara 

fakultetskansliet tillhanda efter att disputationen är bokad hos Studentavdelningen och senast sex 

terminsveckor innan disputationsdagen, men vi rekommenderar att det sker betydligt tidigare än 

så.  

 

Närmast berörd professor/handledaren är ansvarig för att disputationsanmälan skickas till 

fakultetsnämnden i tid. Doktoranden ska underrättas om förslaget innan anmälan skickas in. 

 

Blankett för disputationsanmälan och mailadress: 

http://www.samfak.su.se/utbildning/utbildning-på-forskarnivå/disputationsanmälan.  

 

När fakultetsnämnden har fattat sitt beslut skickas protokollet till närmast berörd professor, 

prefekt och ordförande vid disputationen via mail.   

  

mailto:disputationer@su.se
https://ebox.su.se/owa/calendar/disputationer@su.se/Kalender/calendar.html
http://www.su.se/forskning/utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5/disputera-vid-universitetet-forskarexamen/1-boka-tid-och-plats-f%C3%B6r-disputation-1.137556
http://www.su.se/forskning/utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5/disputera-vid-universitetet-forskarexamen/1-boka-tid-och-plats-f%C3%B6r-disputation-1.137556
http://www.samfak.su.se/utbildning/utbildning-på-forskarnivå/disputationsanmälan
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Meddela institutionen 
När datum för disputationen är bekräftat och fakultetsnämnden godkänt betygsnämnden är det 

viktigt att studierektorn för forskarutbildningen (bitte.modin@su.se) samt 

kommunikationsansvarig (ulla.bjusater.su.se) informeras så att de i god tid kan maila ut inbjudan 

till disputationsakten samt annonsera disputationen på institutionens hemsida. Enklast är att 

skicka dem protokollsutdraget från fakulteten där opponent, betygsnämnd, huvudhandledare, 

datum och tid framgår.   

 

Boka lokal för disputation 
Lokal för disputation bör också bokas så tidigt som möjligt, gärna så snart som datumet och 

tidpunkten för disputationen är bekräftad. Stockholms Universitet har flera lämpliga lokaler.   

 

För bokning av Aula Svea vid Socialhögskolan samt hörsalarna i Södra huset kontakta Pierre 

Norrberg lokalservice@su.se. För information om salarna: 

http://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/lokaler/h%C3%B6rsalar-1.2964 

 

För bokning av lokaler i Geovetenskapens hus kontakta Erik Hansson lokaler@natgeo.su. För 

information om lokalerna se https://www.natgeo.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hyra-lokal-i-

geovetenskapens-hus/v%C3%A4lkommen-att-hyra-lokal-i-geovetenskapens-hus-1.53503  

 

Be om en skriftig bekräftelse samt kontrollera att bokningen är korrekt när disputationen närmar 

sig och innan spikbladet trycks.  

 

Lokalkostnaden faktureras institutionen. 

 

Boka resor 
Se till så att hotell/resor till opponent och betygsnämnd blir bokade. Vanligtvis ansvarar Cathrin 

Wiksell (byrådirektör) tillsammans med handledaren för att detta blir gjort och kommunicerar 

direkt med opponent/betygsnämnd i ärendet. 

 

Boka lokal för betygsnämndens överläggande 
Efter disputationsakten sammanträder betygsnämnden över en lunch. Vanligtvis ansvarar Cathrin 

Wiksell (byrådirektör) tillsammans med handledaren för att lunch och lämplig lokal bokas samt ser 

till att opponent/betygsnämnd informeras. 

 

  

mailto:Marianne.Berggren@chess.su.se
mailto:lokalservice@su.se
http://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/lokaler/h%C3%B6rsalar-1.2964
mailto:lokaler@natgeo.su
https://www.natgeo.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hyra-lokal-i-geovetenskapens-hus/v%C3%A4lkommen-att-hyra-lokal-i-geovetenskapens-hus-1.53503
https://www.natgeo.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hyra-lokal-i-geovetenskapens-hus/v%C3%A4lkommen-att-hyra-lokal-i-geovetenskapens-hus-1.53503
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Färdigställa manus 
Mallen  
Stockholms Universitet har utarbetat en word-mall som med fördel kan användas när manuset 

färdigställs, kanske kan det t o m vara en idé att lägga in texten för kappan i mallen redan inför 

halvtid- och slutseminarium för att få en känsla av hur den fungerar. En stor fördel med SU-mallen 

är att den är anpassad för det format som avhandlingen sedan trycks i d.v.s. i ett S5-format [242 

x 165 mm]. Dessutom finns de sidor som måste finnas med i avhandlingen redan på plats (t ex 

smutstitel, tryckortssida, sammanfattningar etc) vilket underlättar ytterligare. Notera att om tanken 

är att i nästa steg använda Stockholms Universitets produktionsverktyg (se vidare under rubriken 

förberedelse för tryck) för att sätta samman avhandlingen inför tryck så finns det särskilt avsedda 

mallar där de obligatoriska sidorna inte ingår (eftersom de finns med i produktionsverktyget).  

 

Mallarna är i vanligt word-format och man jobbar i dem som i ett vanligt dokument, men tänk på 

att det ändå kan ta tid att få till texten och i synnerhet att anpassa tabeller och figurer till det nya 

formatet. Mallarna och tillhörande instruktioner kan laddas ned från:  

http://su.se/biblioteket/publicera/avhandlingsst%C3%B6d/2.40401/mallar-och-visuell-identitet-

f%C3%B6r-avhandling-1.236577 

 

För frågor och för ytterligare hjälp med mallen kontakta sub_mallsupport@su.se  

 

Slutseminarium (-16v innan disputation) 
Vid slutseminariet ska huvuddelen av avhandlingen, inklusive ett väl utvecklat utkast till kappa, 

presenteras. Slutseminariet äger rum inom ramen för den högre seminarieserien. Det är 

handledarens ansvar att kontakta den ansvariga för den högre seminarieserien för att boka datum. 

Det är också handledarens ansvar att inför slutseminariet tillfråga samt instruera opponenten om 

hur seminarieförfarandet går till. Opponent vid slutseminariet ska ha docentkompetens och utses 

i samråd mellan doktorand och handledare. I samband med att tidpunkt för slutseminarium 

bestäms ska även en professor eller docent i Handledarkollegiet utses för slutläsning av 

avhandlingsmanuskriptet samt beredas möjlighet att närvara vid slutseminariet. 

 

Underlaget för slutseminariet (protokollet från halvtidsseminariet, ISP:UF, Måluppfyllelseformulär 

samt Intyg för samförfattande) ska finnas tillgängligt för opponent senast två veckor före 

seminariet. 

 

Kontrollera också att de uppgifter som är dokumenterade i Ladok är korrekta. Informationen i 

Ladok är underlag för examensbeviset du kan ansöka om efter godkänd disputation. Eventuella 

kompletteringar/korrigeringar sker vid institutionen via utbildningsadministratören. En samman-

ställning av kurserna ska redovisas till studierektorn för forskarutbildningen innan slutseminariet.  

 

Språkgranskning (-13v innan disputation) 
Om manuset behöver språkgranskas tala med din språkgranskare i god tid så att denne kan 

avsätta tid för arbetet, ca 4 veckor innan manuset lämnas till slutläsning kan vara ett bra riktmärke. 

Kan du skicka hela manuset på en gång är det naturligtvis bra, men om inte kan det vara bra att 

fråga om det går bra att skicka manuset i omgångar. På så sätt slipper processen stanna upp 

medan du arbetar klart de sista avsnitten. Du kan välja att använda en språkgranskare som du 

har en etablerad kontakt med sen tidigare (rekommenderas), avropa de statliga avtalen eller anlita 

universitetets eget Centre for Academic English. 

Se  https://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/information-

kommunikation/leverant%C3%B6rer/produktion för vidare information. 

 

Plagiatkontroll 
Innan manuset skickas till slutläsning ska det genomgå plagiatkontroll. Institutionens 

utbildningsadministratör (linda.ramo@su.se) genomför plagiatkontrollen.  

http://su.se/biblioteket/publicera/avhandlingsst%C3%B6d/2.40401/mallar-och-visuell-identitet-f%C3%B6r-avhandling-1.236577
http://su.se/biblioteket/publicera/avhandlingsst%C3%B6d/2.40401/mallar-och-visuell-identitet-f%C3%B6r-avhandling-1.236577
mailto:sub_mallsupport@su.se
https://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/information-kommunikation/leverant%C3%B6rer/produktion
https://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/information-kommunikation/leverant%C3%B6rer/produktion
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Skicka dokument till slutläsning (- 9v innan disputation) 
Senast tre veckor innan avhandlingen är tänkt att gå i tryck överlämnar doktoranden till utsedd 

slutläsare (1) slutseminariumsformulär, (2) avhandlingsmanus, (3) ISP med tillhörande bilaga för 

måluppfyllelse, (4) protokoll från slutseminarium samt (5) redovisning av doktorandens 

självständiga bidrag vid medförfattarskap. Slutläsarens bedömning delges handledare, doktorand 

och studierektor för forskarutbildningen senast en vecka senare. 
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Förberedelse inför tryck av avhandling 
Möte med biblioteket (-16v innan disputation) 
Universitetsbiblioteket erbjuder bra information och stöd i slutarbetet med avhandlingen och i 

förberedelserna för att trycka avhandlingen. En del av den här informationen är bra att ta del av 

tidigt, så som tidsplanen för tryckprocessen, spikbladet, registrering i DiVA, ISBN-nummer, så 

kontakta biblioteket i god tid innan disputationen för att boka tid för möte. Biblioteket erbjuder två 

mötestider varje vecka (tisdagar 10-11 samt torsdagar 14-15). Maila 

avhandlingssupport.sub@su.se för att boka tid. Biblioteket rekommenderar att mötet äger rum 

senast 30 arbetsdagar före spikdag, men det kan med fördel ske betydligt tidigare bara 

disputationen är bokad innan. 

 

Beställ ISBN/ISSN 
Ett ISBN-nummer är ett 13-siffrigt nummer som är unikt för varje publikation. En doktorsavhandling 

behöver två ISBN-nummer, ett för den tryckta avhandlingen och ytterligare ett för den PDF som 

publiceras i DiVA.  

 

Biblioteket tilldelar avhandlingen sina ISBN nummer i samband med informationsmötet (se 

ovanstående rubrik) alternativt kontakta universitetsbiblioteket (avhandlingssupport.sub@su.se) 

så hjälper de till med att ta fram dessa.  

 

Eftersom doktorsavhandlingar vid Institutionen för folkhälsovetenskap också ingår som en 

publikation i institutionens rapportserie “Stockholm Studies in Public Health Sciences” ska de 

också tilldelas ett ISSN-nummer. Alla publikationer i serien har samma ISSN-nummer. Därutöver 

ska avhandlingen tilldelas ett unikt serienummer. ISSN-numret samt serienumret får du från 

redaktören för rapportserien.  

 

Copyrights 
Innan publicerade artiklar kan inkluderas i avhandlingen behövs tillstånd från tidskrifterna. Detta 

är oftast okomplicerat och tidskrifterna har vanligtvis en upparbetad rutin på sin hemsida för detta 

ändamål. Vänta, trots det, inte till sista minuten utan gör det i god tid innan det är dags att trycka 

avhandlingen. 

 

Registrera avhandlingen och delarbeten i DiVA (-8v innan disputation) 
För att avhandlingen ska kunna tillkännages i publikationsdatabasen DiVA på spikdagen så måste 

avhandlingens delarbeten (artiklar och manuskript) och ramberättelsen (kappan) registreras i 

DiVA. Uppgifterna som registreras i DiVA ligger även till grund för spikbladet. Det så kallade 

spikbladet innehåller uppgift om tid och plats för disputationen och ska vara inbundet i 

avhandlingen. 

 

I samband med slutläsningen dvs ca 7-8 v innan disputation kan det vara lämpligt att registrera 

avhandlingen. För att logga in i DIVA (http://su.se/biblioteket/publicera/registrera-i-diva) 

använder du ditt universitetskonto. Registreringen sker i tre huvudsakliga steg:  

 

1. Kontrollera vilka delarbeten som redan är registrerade i DiVA.  

2. Registrera de delarbeten som saknas.  

3. Registrera ramberättelsen (kappan) och länka delarbetena till den.  

4. Skicka till avhandlingssupport. 

Se http://su.se/biblioteket/publicera/avhandlingsst%C3%B6d/2.40400/spika-din-avhandling-

1.236606 för fullständig instruktion om registreringen.  

  

mailto:avhandlingssupport.sub@su.se
mailto:avhandlingssupport.sub@su.se
http://su.se/biblioteket/publicera/registrera-i-diva
http://su.se/biblioteket/publicera/avhandlingsst%C3%B6d/2.40400/spika-din-avhandling-1.236606
http://su.se/biblioteket/publicera/avhandlingsst%C3%B6d/2.40400/spika-din-avhandling-1.236606
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När alla uppgifter är registrerade och inskickade kommer avhandlingssupport att se informationen 

och granska registreringen. Därefter mailas spikbladet till dig som en pdf. Om du behöver göra 

ändringar i informationen i efterhand kontakta avhandlingssupport 

(avhandlingssupport.sub@su.se) så hjälper de till. Det färdiga och godkända spikbladet ska bindas 

in i den tryckta avhandlingen och mailas med övrig text till tryckeriet i samband med provtryck.  

 

Informationen i DiVA blir publik två arbetsdagar före spikdagen och då kommer också fulltexten av  

kappan kunna laddas ned, omslagets framsida kommer synas och länken på spikbladet kommer 

att länka till din avhandlingspost i DiVA. Avhandlingssupport ombesörjer att de slutgiltiga filerna 

läggs upp i DIVA i samband med att sluttryck beställs.  

 

Tryckeriet  
Det som publiceras på Stockholms Universitet måste tryckas på upphandlade tryckerier.  

 

Universitetsserivice US-AB är upphandlat för att trycka doktorsavhandlingar.  

Besöksadress: Drottning Kristinas väg 53B 

Mail: info@us-ab.com 

Telefon: 08-790 74 00 

 

Produktionsverktyget  
Produktionsverktyget är ett webbaserat mallverktyg som används för att ta fram grafiska produkter  

enligt Stockholms Universitets visuella format. I verktyget finns en färdig mall för avhandlingar. 

Mallen är lätt och smidig att använda för att sätta samman avhandlingens olika delar. Mata in 

efterfrågad information så som namn, titel, tryckuppgifter under de olika flikarna. Vill du ha en bild 

på framsidan kan du välja att ladda upp en egen bild till omslaget alternativt välja att använda 

någon av de bilder som finns tillgängliga i verktyget. Notera att om du har en egen bild så ska den 

vara högupplöst, minst 300 dpi, och helst i tiff-format. Glöm inte heller att kontrollera att du har 

rätt att använda bilden. Vill du istället använda något av universitetets grafiska element på 

omslaget hittar du även dessa i godkända färgsättningar i verktyget. Därefter återstår att ladda du 

upp den PDF med spikbladet som du har fått från biblioteket samt en pdf med kappan (som ska 

vara skriven i avsedd word-mall) under avsedda flikar. Artiklar laddas upp som enskilda pdf:er 

och på baksidan lägger man in baksidestext, författarporträtt och författarbeskrivning. De tre sista 

elementen är frivilliga. 

 

Efter att efterfrågad information är inmatad och uppladdad begär man godkännande av 

bibliotekets avhandlingsstöd (görs direkt i verktyget). När produkten blivit godkänd kommer det 

finnas en knapp i verktyget där provtryck kan beställas. 

 

För att logga in i produktionsverktyget  (https://su.powerinit.com/System/) använder du ditt 

universitetskonto.  

 

Provtryck (-6 v innan disputation/15 arbetsdagar innan spikdag) 
Universitetsservice US-AB trycker ett provtryck på 24 timmar. Ta gärna hjälp av kollegor vid 

genomläsningen av provtrycket. Om något måste ändras i manuset efter ett provtryck, vilket är 

normalt, måste det godkännas igen av avhandlingsstöd innan ett nytt provtryck kan beställas. Först 

när allt ser bra ut i provtrycket trycks sluttrycket på samma filer. Se till att ha tid för några omgångar 

provtryck. I tidsplanen finns det tid för totalt tre provtryck. Vill du ha fler måste du lämna dina filer 

tidigare till tryckeriet. 

  

mailto:avhandlingssupport.sub@su.se
mailto:info@us-ab.com
https://su.powerinit.com/System/
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Det först provtrycket är gratis därefter debiteras 175 kr per provtryck. En svartvit sida kostar 0,17 

kr och en färgsida kostar 0,90 kr, specificera i beställningen om det är någon speciell figur eller 

liknande som du vill ha i färg. Omslag och bindning kostar 14 kr/exemplar. Kostnaden för leverans 

till institutionen är 125 kr. Fakturan skickas till institutionen. 

 

Sluttryck (- 4.5 v innan disputation/8 arbetsdagar före spikdag) 
Tryckeriet behöver sex arbetsdagar för att trycka och leverera avhandlingen. Allra senast 

spikdagen måste den tryckta avhandlingen vara levererad till institutionen. 

  

Antal och distribution avhandlingen 
Doktoranden bestämmer tillsammans med handledare och institution hur många exemplar av 

avhandlingen som ska tryckas. Böckerna levereras till institutionen av tryckeriet, om inget annat 

är överenskommet. Observera att institutionen inte har möjlighet att lagra överexemplar (över 5 

exemplar) av avhandlingen, så avväg behovet väl. Avhandlingen kommer dessutom att finnas som 

fulltext i DiVA och kan enkelt printas på beställning (print-on-demand) om beställningen behöver 

kompletteras. Utöver den beställda upplagan tillkommer obligatoriska exemplar till 

universitetsbiblioteket (tre), Rektor (ett) och fakultetens studentavdelning (ett). Tryckeriet skickar 

dessa böcker direkt till mottagarna. Tryckeriet är också skyldigt att leverera så kallade 

pliktexemplar till Kungliga biblioteket och ytterligare sex universitetsbibliotek i Sverige. Tryckeriet 

sköter också denna leverans.  

 

Doktoranden ansvarar för att skicka den tryckta avhandlingen till opponent och betygsnämnd 

senast tre veckor före disputation. För att ge dem lite mer tid till förberedelse kan det dock vara 

en bra idé att redan i samband med sluttrycket skicka avhandlingen i pdf-format. Därutöver är det 

doktorandens ansvar att se till att avhandlingen skickas till personer och institutioner enligt 

institutionens sändlista samt att se till att alla kollegor och andra kontakter får ett exemplar av 

avhandlingen. Det är också bra att ta med en låda avhandlingar till själva disputationen så att de 

som närvarar kan få ett exemplar. Beställ också ett ”spikexemplar” som är förberett med hål för 

att underlätta spikningen på Spikdagen.  
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Spikdagen (-3v innan disputation) 
Spikdagen är dagen då disputationen tillkännages elektroniskt i DiVA samt den dag då den tryckta 

avhandlingen måste vara levererad. Senast tre terminsveckor före disputationen skall spikdagen 

äga rum. Från denna tidpunkt skall lärosätet tillhandahålla avhandlingen så att den som önskar 

kan läsa den för att kunna komma med kritik under disputationen. Avhandlingssupport ombesörjer 

att de slutgiltiga filerna läggs upp i DIVA i samband med att sluttryck beställs.  

 

Rent ceremoniellt består spikdagen i att doktoranden, med hammare och spik, spikar upp 

avhandlingen på institutionens anslagstavla. Avhandlingen hålls därmed på ett symboliskt sätt 

tillgänglig för offentlig granskning. Spikningen sker under överinseende av kollegor och kanske 

närmsta familjen och följs traditionellt av en spiksup, en enklare bjudning under vilken 

avhandlingen delas ut och signeras under lättsamma former. Doktoranden ordnar själv med 

spikningen och spiksupen. 

Disputationsdagen 
Se till att formuläret som betygskommittén skall skriva på finns utskrivet och klart. Var på plats i 

god tid i lokalen. Kontrollera att all teknik fungerar och att rummet är i god ordning. Se till innan 

att du har kontaktnummer till teknikansvarig så att du kan få snabb hjälp om något inte fungerar 

som det ska. 

 

Ordna så att vatten och glas finns (kanske måste du ordna själv) till doktorand och opponent, att 

eventuella blommor placeras ut och att platserna/podiet för doktorand och opponent är placerade 

på ett bra sätt.  

 

Efter disputationsakten bjuder institutionen på lättare lunch för alla närvarande medan 

betygsnämnden sammanträder. Byrådirektören tillsammans med doktoranden ansvarar för 

beställningen av mat. När betygsnämnden enats om ett beslut sluter de upp med övriga sällskapet 

för att tillkännage utfallet. Handledaren svarar för att studierektor för forskarutbildningen får 

betygsprotokollet i original så att disputationen kan registreras i Ladok. Originalet skickas sedan 

till registrator. 

Doktorsexamen 
Den som har blivit godkänd vid disputation och fullgjort sina kurser kan ta ut en doktorsexamen, 

mer information och kontaktdetaljer: http://www.su.se/forskning/utbildning-p%C3%A5-

forskarniv%C3%A5/disputera-vid-universitetet-forskarexamen/forskarexamen-1.10132 

 

De som har tagit ut sin doktorsexamen före läsårets utgång blir inbjudna till Stockholms 

universitets promotions- och installationshögtidlighet som hålls varje höst i Stadshuset. Där 

tilldelas de nyblivna doktorerna ett diplom och en lagerkrans vid en ceremoni som leds av rektor. 

Läs mer om här: 

http://www.su.se/medarbetare/studieadmin/disputationsprocess/promotionsh%C3%B6gtid-

f%C3%B6r-nyblivna-doktorer-1.5198 

Budget  
Institutionen tilldelas ett schablonbelopp om 40,000 per godkänd avhandling. Detta belopp utgör 

fakultetsnämndens schablonbidrag till institutionen för tryckning, lokalhyra, opponentarvode, 

resekostnader och traktamente för fakultetsopponent och betygsnämndsledamöter med mera. 

Handledaren är ansvarig för budgeten men som doktorand ser du till att fakturor för 

lokalkostnader, tryckeri etc skickas till institutionen.  
 

http://www.su.se/forskning/utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5/disputera-vid-universitetet-forskarexamen/forskarexamen-1.10132
http://www.su.se/forskning/utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5/disputera-vid-universitetet-forskarexamen/forskarexamen-1.10132
http://www.su.se/medarbetare/studieadmin/disputationsprocess/promotionsh%C3%B6gtid-f%C3%B6r-nyblivna-doktorer-1.5198
http://www.su.se/medarbetare/studieadmin/disputationsprocess/promotionsh%C3%B6gtid-f%C3%B6r-nyblivna-doktorer-1.5198

