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Ändring i Högskoleförordningen beträffande 
stipendiefinansierade doktorander 

Regeringen har beslutat om förändringar i Högskoleförordningen gällande 
stipendiefinansierade doktorander. 

Förändringarna är 

• Försäkring vid förlängning pga sjukdom eller föräldraledighet 

Försäkringen för stipendiefinansierade doktorander utvidgas så att den också gäller 
om doktorandens studietid blir längre på grund av sjukdom eller föräldraledighet. 
Högskolan tecknar försäkringen genom en överenskommelse med 
Kammarkollegiet. (För information om kontakt gällande detta se 
http://www.student.liu.se/studentstod/forsakring?l=sv) 

• Skyldighet att anställa doktorander med stipendium 

Högskolan blir skyldig att anställa stipendiefinansierade doktorander när 
utbildningstiden som återstår till doktorsexamen motsvarar tre år på heltid. 
Undantaget är om stipendiet lämnas inom ramen för ett bistånds-och 
kapacitetsuppbyggnadsprogram, ett EU finansierat eller motsvarande program. 
 
Som bistånds- och kapacitetsuppbyggnadsprogram räknas program från 
länder som ingår i den lista från DAC/OECD som gällde vid doktorandens 
antagning till forskarutbildning och är kapacitetsuppbyggnadssamarbete enligt 
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes (Sida) definition: 
”Kapacitetsutveckling är en process där individer, grupper och organisationer 
utvecklar sin förmåga att identifiera och hantera utmaningar som de möter under 
utvecklingsprocessen.” 
 
För LiU gäller att de allra flesta aktuella projekt handlar om bistånds- och 
kapacitetsuppbyggnadsprogram som räknas från de länder som ingår i listan från 
DAC/OECD. Eventuella andra motsvarande program, ej listade DAC/OECD 
behöver godkännas av prorektor innan stipendier nyttjas.  
 

• Stipendienivån ska vara säkrad gentemot lönenivå för anställda 
doktorander 

Ändringarna i högskoleförordningen innebär också att när högskolan antar 
doktorander med stipendium som studiefinansiering ska finansieringen anses 
säkrad om nivån på stipendiet motsvarar lönenivån för anställda doktorander. 
 

http://www.student.liu.se/studentstod/forsakring?l=sv
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC_List_ODA_Recipients2018to2020_flows_En.pdf
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC_List_ODA_Recipients2018to2020_flows_En.pdf
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC_List_ODA_Recipients2018to2020_flows_En.pdf
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Doktorander vid Linköpings universitet som erhåller stipendier ska alltså ha minst 
samma inkomstnivåer som anställda doktorander. 
De lägsta inkomstnivåerna förändras över tid eftersom de är kopplade till 
utvecklingen av övriga doktoranders ersättningsnivåer, d.v.s. till nivåerna i 
doktorandernas lönestege. Mer information om doktorandernas lönestege, se 
separat avtal. 
 
De aktuella lägsta inkomstnivåerna är (angivna i nettobelopp; gäller från 1 oktober 
2017): 
 

Nivå 1 Lägstanivå, ingångslön 19 388 – 23 477 SEK/mån 

Nivå 2 Lägstanivå, då 30 % av fodringarna för 
doktorsexamen uppnåtts 

19 909 – 24 193 SEK/mån 

Nivå 3 Lägstanivå, vid uttagen lic examen eller 
då 60 % av fordringarna för 
doktorsexamen uppnåtts 
 

20 772 – 25 417 SEK/mån 

   
Beloppen är framräknade utifrån Avtal om lönestege för innehavare av anställning 
som doktorand, minus skatteavdrag enligt skattetabell 32 för Linköpings kommun 
år 2018. Vilken lägstanivå inom ovan intervall som gäller bestäms vid aktuell 
institution, utifrån institutionslönestegen. 
  
Ändringen om försäkringen gäller från 1 januari 2018, övriga ändringar från 1 juli 
2018. I fråga om stipendiefinansierade doktorander gäller den bara de doktorander 
som antas från och med den 1 juli 2018. 
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