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1. Inledning 
Detta är en revidering av ”Riktlinjer för finansiering av forskarstudier” (Ö526/2016) 
fastställda av Försvarshögskolans forskningschef 2016-11-03. 

Gäller för finansiering av doktorander antagna vid annat lärosäte, men med utbildning på 
forskarnivå förlagd till Försvarshögskolan. 

Finansiering av forskarstudier vid Försvarshögskolan ska i första hand, och efter öppet 
utlysningsförfarande, ske genom anställning som doktorand. Finansiering kan även ske 
genom att tid för utbildning på forskarnivå avsätts inom befintlig anställning vid 
Försvarshögskolan. 

2. Anställning som doktorand  
Anställning som doktorand regleras av 5 kap. 1–7 §§ högskoleförordningen (SFS 
1993:100) samt av lokala regelverk vid antagande lärosäte. 

3. Annan anställning än doktorandtjänst 
När finansiering av forskarstudier sker genom annan anställning än anställning som 
doktorand ska de villkor som uppställs för doktoranders studiefinansiering i 7 kap. 36 § 
högskoleförordningen vara uppfyllda. Dessa villkor innebär att finansieringen ska kunna 
säkras under hela utbildningen och att så stor del av den anställdes tid kan ägnas åt 
utbildningen att den kan slutföras inom fyra år när det gäller licentiatexamen och åtta år 
när det gäller doktorsexamen. Detta innebär att i genomsnitt över hela utbildningen ska 
den anställde kunna ägna sig åt sin egen utbildning under minst 50 procent av heltid. 

3.1 Lokala regler 
För finansiering av forskarstudier genom annan anställning än anställning som doktorand 
ska vidare samma villkor avseende förlängning av studiefinansieringstid gälla som för 
anställning som doktorand i enlighet med 5 kap. 7 § högskoleförordningen samt ”Regler 
för förlängning av anställning” (Ö 603/2018). Detta innebär att studiefinansieringstiden 
kan förlängas om det finns särskilda skäl, såsom ledighet på grund av sjukdom, ledighet 
för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga 
organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. 

3.1.1 Finansiering 
För finansiering av forskarstudier inom ramen för annan anställning än som doktorand 
ska det i enlighet med ovanstående upprättas en individuell studieplan för hela 
utbildningen.  

Även när Försvarshögskolan ingår överenskommelser med andra lärosäten avseende 
finansiering av doktorander eller på annat sätt intygar att en doktorand kan finansieras 
genom anställning vid Försvarshögskolan ska en finansieringsplan upprättas och bifogas.  

I båda dessa fall ska det av planen tydligt framgå hur mycket tid den anställde har till 
förfogande för att ägna sig åt sig egen utbildning samt eventuella ytterligare villkor för 
studiefinansieringen. Planen ska fastställas av institutionschef i samråd med handledare 
och avdelningschef. Planen ska följas upp årligen av studierektor för forskarutbildningen 
i berört ämne och/eller av områdesföreståndare. 




