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Regler för förlängning av doktorandanställning 

1. Förlängning av anställning 
I 5 kap. 2 § anges att den som är anställd som doktorand främst ska ägna sig åt sin egen 
utbildning men kan dock, om högst 20 procent av arbetstiden, arbeta med utbildning, 
forskning eller administration.  

I högskoleförordningen anges vidare att utbildningstiden utöver detta bara får förlängas 
om det finns särskilda skäl för det. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, 
ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga 
organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. (6 kap. 29 §). 

1.1 Lokala regler 
Vid institutionstjänstgöring (arbete med utbildning, forskning eller administration högst 
20 procent av arbetstiden) får doktoranden sin anställning förlängd med motsvarande tid 
som tjänstgöringen utgör. 

För ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller 
föräldraledighet gäller att eventuell förlängning beslutas i varje enskilt fall av 
Forskningschef. Detta gäller vid alla former av finansiering (doktorandtjänst, annan 
anställning vid ämne/institution eller stipendium) 

För forskarstudier finansierade med stipendier täcks förlängningen av stipendiet genom 
en försäkring (Hf 1 kap. 11c §). 

1.1.1 Förtroendeuppdrag 
Förtroendeuppdrag utgör särskilda skäl för förlängning av anställning som doktorand 
eller utbildningsbidrag. En forskarstuderande vid Försvarshögskolan ska som 
kompensation för förtroendeuppdrag få sin anställning förlängd oavsett 
finansieringsform. Endast uppdrag till vilket man är förtroendevald kan ligga till grund 
för förlängning. Förlängning ska motsvara den arbetsinsats som uppdraget kräver.  

Förlängning ges även för ledamotskap i styrelser för internationella och nationella 
doktorandorganisationer med tydliga uppdrag för internationell och/eller nationell 
samordning och tillvaratagande av doktoranders intressen. Nivån (antal dagar/år) för detta 
ska följa Sveriges universitets- och högskoleförbunds rekommenderade riktlinjer1.  

Kompensation för doktorander som innehar förtroendeuppdrag ges i form av förlängd tid 
för avhandlingsarbetet. Avsikten är att olika förtroendeuppdrag ska vara neutrala i 
förhållande till nettostudietiden. Förtroendeuppdrag som innehas mindre än 3 månader 
berättigar ej till förlängning. 

 

                                                      
1 Rekommendation om riktlinjer för kompensation av doktoranders studietid vid internationella 
och nationella förtroendeuppdrag (SUHF 2007-10-10, dnr 07/065) 
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Uppdrag Kostnadsansvar Förlängning (antal 
dagar)  

Styrelsen och FoUN 
Ledamot, Suppleant 

 
Högskoleledningen 
Högskoleledningen 

4 dagar/år + 1 
dag/sammanträde 

Utskott och råd Högskoleledningen 2 dagar/år + 1 
dag/sammanträde 

Ordförande i studentkårens 
doktorandsektion 

Högskoleledningen 4 dagar/år + 1 
dag/sammanträde 

Ämnesråd Organisation Enhet 2 dagar/år + 1 
dag/sammanträde 

Arbetsgrupper  Enligt särskilt beslut av 
Forskningschef 

 

Rätt till förlängning medges för deltagande i möte som ledamot, suppleant eller som 
adjungerad ledamot. 

1.1.2 Instruktion för förlängning av tid och utbetalning av ersättning till 
institution 

1. Det är ytterst den enskilde doktorandens ansvar att se till att underlag kommer 
FUS tillhanda (senast sex månader innan disputationen) för att ansökan om 
förlängning ska kunna behandlas.  

2. Studentkåren ska årligen skicka en förteckning över de doktorander som haft 
förtroendeuppdrag vid Försvarshögskolan till FUS.  

3. Doktoranden ska årligen informera institutionen om vilka uppdrag som 
doktoranden innehar. Uppdragen ska dokumenteras i handling (underlag från 
studentkåren, se punkt 1) som biläggs den individuella studieplanen.  

4. I slutet av doktorandens forskarutbildning sker förlängning efter beslut av 
Forskningschef. Det innebär förlängning av anställning (utöver fyra års 
nettostudietid) motsvarande den sammanlagda tid som doktoranden haft 
förtroendeuppdrag under sin utbildning. För förtroendeuppdrag vid 
Försvarshögskolan (enligt tabell ovan) kan medel motsvarande doktorandens lön 
(inklusive LKP och OH) rekvireras från XXXX. 
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