
Milstolpar fo r forskarutbildningen 

 

Det finns tre milstolpar som ska passeras innan doktoranden får en möjlighet att med 

institutionens medgivande försvara sin avhandling. Vid varje milstolpe presenterar 

doktoranden en avhandlingstext som diskuteras på ett seminarium. Seminariets ordförande är 

i normalfallet huvudhandledaren och det finns alltid minst en opponent som har som uppgift 

att belysa och kommentera textens styrkor och svagheter.  

 

Huvudhandledaren har ansvar för att planera seminarierna genom att boka lokal samt att se till 

att det finns minst en opponent. 

 

Doktoranden har ansvar för att se till att den text som ska behandlas finns tillgänglig för alla 

på institutionen senast en vecka före seminariet. I många fall vill opponenten ha texten 

tidigare än så. 

 

Efter seminariet beslutar huvudhandledaren tillsammans med opponenten om milstolpen är 

uppnådd (dvs. att texten har den omfattning och kvalitet som kan förväntas för just den 

milstolpen) och beslutet meddelas till forskningskoordinatorn. 

 

Skulle milstolpen inte vara uppnådd har doktoranden ett försök till på sig att inom två 

månader presentera en ny version. 

 

1. Avhandlingsplan eller Thesis Proposal (TP) 

 

Syfte 

Syftet med en TP är att presentera ett avhandlingsförslag för kollegorna på institutionen så att 

dessa kan bedöma och kommentera det föreslagna forskningsarbetet. 

 

Tidpunkt 

En TP ska i normalfallet presenteras under andra veckan i september under andra året i 

forskarutbildningen.  

 

Innehåll 

En TP innehåller normalt en problematisering av det fält som avhandlingen syftar att bidra 

till. En TP innehåller också ett explicit syfte med avhandlingen samt ett avsnitt om vilken 

undersökningsdesign som skall driva avhandlingsarbetet. Det är också lämpligt att den del av 

det empiriska arbetet som eventuellt genomförts avrapporteras i texten. Slutligen ska en TP 

också innehålla de formella kraven för en akademisk text (t.ex. referenshantering, paginering, 

god språkhantering, noter). 

 

Omfattning 

En TP är oftast mellan 8.000 - 10.000 ord, men detta beror naturligtvis på vilken typ av 

forskning som föreslås.  

 

Opponenter 

Som huvudregel gäller att opponenten ska vara en forskare från institutionen och gärna en 

forskare med liknande forskningsintresse. Opponenten ska vara disputerad och om det är 

möjligt så ska den andra opponenten vara en doktorand, vars TP har blivit godkänd.  



 

Rapportering 

Huvudhandledaren ska besluta om och rapportera betyg på TP:n till forskningskoordinatorn. 

  

 

2. Mellanläge eller Midterm seminar (ML) 

 

Syfte 

Syftet med ett ML är att presentera avhandlingsarbetet för kollegorna på institutionen så att 

dessa kan bedöma och kommentera forskningsarbetet vid halvtid. 

 

Tidpunkt 

Ett ML ska i normalfallet presenteras under femte terminen i forskarutbildningen. Justering av 

tidpunkten ska göras för genomförd Institutionstjänstgöring. 

 

Innehåll 

För en monografi ska ett ML-manus normalt innehålla en teoretisk problematisering, en 

forskningsfråga, ett syfte och visst empiriskt material. Om doktoranden skriver en 

sammanläggningsavhandling innehåller ett ML vanligtvis en kappa och en till två färdiga 

artiklar. Ett ML innehåller också en skiss på de övriga två artiklarna. 

Slutligen ska ett ML-manus också innehålla de formella kraven för en akademisk text (t.ex. 

referenshantering, paginering, god språkhantering, noter). 

 

Opponenter 

Som huvudregel gäller att opponenten ska vara en disputerad forskare från institutionen, men 

här kan även opponenter från andra institutioner vara ett alternativ. Det är önskvärt att det är 

två opponenter på ML varav minst en från den egna institutionen. Om den interna opponenten 

är en doktorand ska vederbörande ha blivit godkänd på sitt ML-seminarium. 

 

Rapportering 

Huvudhandledaren ska besluta och rapportera betyg på ML-seminariet till 

forskningskoordinatorn. 

 

3. Slutseminarium (SS) eller Final script seminar  

 

Syfte 

Syftet med ett SS är att doktoranden ska presentera ett så gott som färdigt manus till en 

doktorsavhandling. Opponenterna och kollegorna på seminariet har att kommentera dess 

styrkor och svagheter. Opponenterna och handledaren har att bedöma huruvida manuset kan 

färdigställas för att bli färdigt för en disputation inom rimlig tid. 

 

Tidpunkt 
Ett SS ska i normalfallet presenteras under näst sista terminen i forskarutbildningen.  

 

Innehåll 
För en monografi ska ett manus till ett SS innehålla alla delar som ska finnas i en färdig 

avhandling. Om doktoranden skriver en sammanläggningsavhandling, innehåller ett manus till 

ett SS vanligtvis en kappa och fyra färdiga artiklar.   

 

 



 

 

Opponenter 

Som huvudregel gäller att det är två opponenter och att en av opponenterna ska vara en 

forskare från institutionen. Den interna opponenten ska vara minst docent och ska senare 

också vara institutionens representant i betygskommittén under disputationen. Det är 

handledaren som har ansvar för att se till att det finns relevanta opponenter. 

 

Rapportering 
Huvudhandledaren ska besluta om betyg och rapportera detta till forskningskoordinatorn samt 

till den interna opponenten. 

 
 


