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1 Inledning 

 

Denna antagningsordning är i enlighet med 2 kap. 2 § högskoleförordningen (SFS 

1993:100) fastställd av Försvarshögskolans styrelse. Antagningsordningen omfattar 

utbildning på forskarnivå. 

 

Till antagningsordningen för utbildning på forskarnivå finns regler som beskriver hur 

antagningsordningen ska tillämpas, reglerna har beslutats av rektor.  

 

Antagning sker till utbildning i ett ämne på forskarnivå. Vad detta innebär regleras i 

den allmänna studieplanen för detta ämne. 

 

1.1 Författningstexter som reglerar antagning 

 

Övergripande bestämmelser för tillträde till utbildning på forskarnivå fastställs av 

regeringen i högskoleförordningen 7 kap. 34-41 §§. (HF 7 kap.).  

 

1.2  Examen 

 

Licentiatexamen uppnås antingen efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 

minst 120 högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå, eller att 

doktoranden fullgjort en del om minst 120 högskolepoäng av en utbildning som ska 

avslutas med doktorsexamen, om högskolan beslutar att en sådan licentiatexamen 

kan ges vid högskolan (Förordning för Försvarshögskolan 2007:1164, bilaga). 

Doktorsexamen uppnås efter att doktoranden fullgjort en utbildning om 240 

högskolepoäng inom ett ämne för utbildning på forskarnivå (Förordning för 

Försvarshögskolan 2007:1164, bilaga). 

 

2 Anmälan och annonsering 

 

Frågor om antagning avgörs av Försvarshögskolan. Den som vill antas till utbildning 

på forskarnivå ska anmäla det inom den tid och i den ordning som Försvarshögskolan 

bestämmer. FoUN beslutar om mer specifika regler och tillämpningar för utlysning 

av utbildningsplats på forskarnivå.  

 

När Försvarshögskolan avser att anta en eller flera doktorander ska högskolan genom 

annonsering eller ett därmed likvärdigt förfarande informera om detta. Antagning ska 

ske i konkurrens.  

 

Undantag från utlysning av utbildningsplats får medges i följande fall: 

-  vid antagning av en doktorand som ska genomgå utbildningen inom 

ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan, 
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- vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på 

forskarnivå vid ett annat lärosäte, eller 

- om det finns liknande särskilda skäl. (7 kap. 37 § HF) 

 

En högskola som har fått tillstånd att utfärda examina på forskarnivå inom ett område 

får utan ny antagning besluta att en doktorand som har antagits vid något annat 

universitet eller någon annan högskola får övergå till högskolan och fortsätta sin 

utbildning och examineras där. Det gäller dock bara om doktoranden har haft 

huvuddelen av sina forskarstudier förlagda till den högskolan inom det område som 

tillståndet att utfärda examina avser. 

 

3 Tillträde 

 

3.1 Allmänna tillträdesregler för Försvarshögskolans forskarutbildning 

 

Till utbildning på forskarnivå får endast så många doktorander antas som enligt HF 7 

kap § 34 kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har 

studiefinansiering enligt § 36. 

Till utbildning på forskarnivå får högskolan anta sökande som anställs som 

doktorand. Högskolan får även anta en sökande som har någon annan form av 

studiefinansiering, om högskolan bedömer att  

1. finansieringen kan säkras under hela utbildningen, och  

2. den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan 

slutföras inom fyra år när det gäller och åtta år när det gäller doktorsexamen. 

För sökande vars studiefinansiering består av stipendium anses finansieringen enligt 

första stycket säkrad om nivån på stipendiet är likvärdig med den lönenivå för 

doktorander som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket efter avdrag 

för preliminär skatt enligt den skattetabell som motsvarar den genomsnittliga 

skattesatsen för kommuner och landsting och som årligen publiceras av Statistiska 

centralbyrån. Om sökanden ska vistas omväxlande i Sverige och i annat land, gäller 

kravet på nivån på stipendiet endast tiden då sökanden avser att vistas i Sverige. 

Förordning (2017:947). (Träder i kraft 2018-07-01) 

Studiefinansiering med stipendier regleras också i HF 4 kap. 4 §: 

4 §/Träder i kraft I:2018-07-01/ En doktorand vars studiefinansiering består av 

stipendium ska efter ansökan anställas som doktorand senast när det enligt den 

individuella studieplanen återstår en utbildningstid som motsvarar tre års utbildning 

på forskarnivå på heltid som avses leda till doktorsexamen eller konstnärlig 

doktorsexamen. Detta gäller dock inte om rektorn har beslutat att dra in doktorandens 

resurser enligt 6 kap. 30 §. Förordning (2017:947). 
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4 a §/Träder i kraft I:2018-07-01/ En doktorand vars studiefinansiering består av 

stipendium behöver inte anställas enligt 4 § om stipendiet lämnas inom ramen för  

1. ett bistånds- och kapacitetsuppbyggnadsprogram där stipendier utgör 

vedertagen finansieringsform och antagande högskola har insyn i 

stipendievillkoren och hur stipendiet betalas ut, eller 

2. ett av Europeiska unionen finansierat program eller motsvarande, där 

stipendier utgör en vedertagen finansieringsform och där krav på finansiering 

genom anställning blir ett hinder för antagande högskolas medverkan. 

Förordning (2017:947). 

Kan inte alla behöriga sökande till en utbildning tas emot, ska urval göras bland de 

sökande. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om urval. (4 kap. 1-3 §§ HL) 

 

3.2 Behörighet 

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det enligt 7 kap. 35 § HF att 

den sökande 

1. har grundläggande behörighet, och den särskilda behörighet som högskolan 

har föreskrivit, och 

2. bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig 

utbildningen.  

 

Om inte annat följer av föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer, avgör den högskola som anordnar en utbildning vilka 

behörighetsvillkor som ska gälla för att bli antagen till utbildningen. 

 

3.3 Grundläggande behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har 

- avlagt en examen på avancerad nivå, 

fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 

högskolepoäng på avancerad nivå, eller 

- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande 

kunskaper (7 kap. 39 § HF). 

 

FoUN får besluta om undantag från grundläggande behörighet för en enskild sökande 

med hänvisning till särskilda skäl  
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3.4 Särskild behörighet 

 

Utöver grundläggande behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå får också 

andra krav ställas i form av särskild behörighet. Krav på särskild behörighet ska 

framgå av den allmänna studieplanen för respektive ämne på forskarnivå enligt HF 6 

kap § 26. Forsknings- och utbildningsnämnden fastställer de allmänna studieplanerna 

för respektive forskarutbildningsämne.  

 

Kraven på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten 

ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse 

- kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning, 

- särskild yrkeserfarenhet, och 

- nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen. 

(7 kap. 40 § HF) 

 

Om särskild behörighet i form av särskild yrkeserfarenhet eller nödvändiga 

språkkunskaper eller andra villkor anges i den allmänna studieplanen, så ska även 

anges vilka kriterier som ska tillämpas vid bedömning. 

 

3.5 Urval och antagningsförfarande 

 

Urval bland sökande till utbildning på forskarnivå som uppfyller kraven enligt 35 

och 36 §§ ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen 

HF 7 kap § 41.  

 

Försvarshögskolan bestämmer vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid 

prövningen av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen.  De bedömningsgrunder 

som ska tillämpas vid urval till utbildning på forskarnivå ska framgå av den allmänna 

studieplanen som enligt HF 6 kap § 26 krävs för varje ämne i vilket ett lärosäte 

anordnar utbildning på forskarnivå. 

 

Före antagning ska alla doktorander, oavsett finansieringsform, genomgå 

kvalitetsgranskning enligt Försvarshögskolans rutiner. 

 

Att en sökande kan bedömas få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet 

tillgodoräknad för utbildning på forskarnivå får enligt HF 7 kap § 41, tredje stycket, 

inte innebära att sökanden ges företräde före andra sökande.  

 

Antagningsprocessen till utbildning på forskarnivå ska vara transparent. En 

övergripandeskriftlig beskrivning av hur antagningsprocessen i regel ser ut, 

exempelvis rutiner för urvalsprocessen, vilken instans som bereder ärendet och andra 

aspekter som är av vikt ska finnas lättillgänglig för potentiella sökande. Av 

beskrivningen ska även framgå vilken instans som beslutar om antagning. 
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3.6 Beslut om antagning 

 

Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå fattas av forskningschefen.  

Ämnesrådet för berört forskarutbildningsämne bereder beslutet på begäran av 

institutionschef. Innan beslut om antagning fattas ska det säkerställas att 

antagningsprocessen skett i enlighet med reglerna i detta dokument. Beredande  

ämnesråd ska säkerställa att motiveringen av urvalet av sökande är skriftligt 

dokumenterad och tillräckligt tydlig för att forskningschefen ska kunna fatta beslut 

om antagning. 

 

Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå ska vara skriftligt och ange 

beslutsdag, beslutsinnehåll samt vem som har fattat beslutet (se 21 § i 

myndighetsförordningen). I de fall någon varit föredragande eller varit med vid den 

slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet ska denne också anges. Av 

förvaltningslagen (20 §) framgår att skälen för ett antagningsbeslut får utelämnas. 

Om skälen har utelämnats, bör dock myndigheten på begäran av den sökande om 

möjligt upplysa om dem i efterhand. 

 

3.7 Överklagande av beslut 

Beslut om att en sökande inte antagits till utbildning på forskarnivå kan inte 

överklagas. Detta följer av 12 kap. 2 och 4 §§ i HF. 

 

 

 

 

 

 

 

 


