
Lathund fö r disputatiön 

(Version 2016-11-01) 

1. Före disputationen  

Handledaren har att kontrollera att alla kurspoäng är tagna och registrerade i Ladok. När 

detta är klart meddelar huvudhandledaren studierektor för forskarutbildningen. 

Senast ett par månader innan planerad disputation uppmanas huvudhandledare att läsa 

igenom följande två dokument: 

Allmän studieplan för forskarutbildning i företagsekonomi: 

http://www.sbs.su.se/Utbildning/Forskarniva/Dokument-for-forskarutbildningen-/  

samt Riktlinjer för disputationer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten 

http://www.samfak.su.se/regelverk-och-beslut/riktlinjer-f%C3%B6r-utbildning/riktlinjer-

f%C3%B6r-disputationer-vid-samh%C3%A4llsvetenskapliga-fakulteten-1.235623  

 

Innan disputationen kan planeras ska den interna opponenten vid slutseminariet vara nöjd med 

de förändringar som gjorts mellan slutseminariemanus och avhandlingsmanus. Detta ska 

sedan rapporteras till FUN (studierektor och forskarutbildningskoordinatorn).  

När detta är klart kan processen sätta igång: 

 

1) Huvudhandledaren ansvarar för att planera in datum och lokal för disputationen samt 

för att se till att det finns en opponent (från ett annat lärosäte) och tre betygsledamöter 

plus en reserv. Minst en av ledamöterna ska ha sin verksamhet utanför Stockholms 

universitet, och högst en får komma från doktorandens institution. Den som varit 

handledare för doktoranden eller i övrigt kan anses jävig, t ex genom nära samarbete 

eller beroendeförhållanden, får inte ingå i nämnden. Dessutom ska en suppleant utses.  

2) Förslag till opponent och betygskommitté ska presenteras för FUN som fattar beslut 

om förslaget ska godkännas. Det slutgiltiga beslutet fattas dock av dekanen för 

samhällsvetenskapliga fakulteten. 

3) Forskningskoordinatorn tar kontakt med handläggare på Studentbyrån  

disputationer@studadm.su.se för att få bekräftelse på att datum och tid inte är inbokad 

för annan disputation vid samma tillfälle inom Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Därefter bokas lokal för disputationen. Handläggare på Studentbyrån skickar 

bekräftelse på kommande disputation till doktoranden, huvudhandledaren och 

forskningskoordinatorn. 

4) Det finns några saker att tänka på innan den färdiga avhandlingen kan tryckas. 

a. Doktoranden ska spika sin avhandling elektroniskt genom att registrera den i 

DiVA. Den elektroniska spikningen skapar en pdf av spikbladet. Denna pdf får 

doktoranden från biblioteket, efter att de registrerade uppgifterna har 

kontrollerats. Kontakta biblioteket på diva@sub.su.se 30 arbetsdagar innan 

spikdag (tre veckor innan disputationsdagen) för att få information om 

tryckprocessen och om du vill boka in ett möte. Det innebär att kontakten 

med biblioteket måste ske senast sju veckor innan disputationsdagen. Läs 

mer på: http://www.sub.su.se/start/publicera/spika-avhandling/ All 

kommunikation med tryckeriet går via handläggare på biblioteket 

(diva@sub.su.se eller ring 08-16 14 50).  

b. Samtliga avhandlingar ska ha ett ISBN (International Standard Book Number). 

ISBN delas ut av Sally Sali, handläggare på Studentavdelningen. En lista över 

tidigare avhandlingar som lagts fram vid institutionen ska tas med längst bak i 

avhandlingen. Den finns på en fil hos forskningskoordinatorn.  
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c. Tid för eventuell språkgranskning av avhandlingen behöver doktoranden 

ta med i planeringen innan den lämnas till för tryckning.  

d. Det är även av stor vikt att disputanden i avtalet med tryckeriet kommer 

överens om att avhandlingen ska vara levererad senast kl. 12:00 dagen innan 

spikdagen. 

e. Tillkännagivande (”spikning”) av disputationen ska ske senast tre veckor innan 

disputationsdagen och på ”spikdagen” ska den tryckta avhandlingen vara 

levererad.   

f. Efter tryckningen levereras avhandlingen till Godsmottagningen (Allhuset) i 

tre separata lådor för vidare leverans till Studentavdelningen (tre ex), FEK 

institutionen (99 ex) och Universitetsbiblioteket (23 ex); vilket tillsammans blir 

125 ex, så kallade pliktexemplar. Institutionen betalar tryckkostnaden för 150 

ex av avhandlingen. Om disputanden önskar egna ex får hen stå för 

kostnaderna utöver de 150. 

g. Disputanden lämnar ett ex till vardera huvud- och biträdande handledare. 

Institutionen skickar ett ex till vardera opponent och betygsnämndsledamöter 

samt till företagsekonomiska institutioner eller liknande inom Norden. 

Universitetsbiblioteket skickar till svenska universitetsbibliotek och till de 

nordiska nationalbiblioteken. Institutionen ser till att 20 ex av avhandlingen 

finns tillgänglig i disputationssalen på disputationsdagen.  

Mer information om publicering och word-mallar för avhandlingen finns på 

universitetsbibliotekets webbplats.  

http://www.sub.su.se/publicera.aspx  

http://www.sub.su.se/publicera/mallar-och-visuell-identitet.aspx  

 

5) Handledaren fyller i formuläret ”Disputationsanmälan” senast sex veckor innan 

disputation http://www.samfak.su.se/utbildning/utbildning-p%C3%A5-

forskarniv%C3%A5/disputationsanm%C3%A4lan/disputationsanm%C3%A4lan-

1.235084, som sänds till det Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet. Kontaktperson: 

Se länken. Förslaget vidarebefordras till dekanus för beslut. Se till att samråd skett 

med prefekten! 

 

2. Under disputationen 

Huvudhandledare är vanligtvis ordföranden vid disputationen och är den som fördelar ordet. 

Detta sker normalt genom att doktoranden får möjlighet att kommentera den tryckta texten 

och att opponenten sedan får ordet för att fullgöra sin roll som granskare och 

diskussionsledare. 

 

I teorin finns det ingen sluttid på disputationen (den kan således hålla på tills dess att 

ordföranden tycker att det är klart) men i normala fall håller en disputation på i ca två timmar. 

 

3. Efter disputationen 

Efter disputationsakten träffas betygskommittén för att fatta beslut om betyg på avhandlingen. 

 

Doktoranden, kollegorna och gästerna är då inbjudna att få tårta och kaffe (som bekostas av 

institutionen). Om doktoranden vill bjuda på något annat så ska doktoranden höra av sig till 

forskningskoordinatorn i god tid innan.  

 

Efter överläggningen i betygskommittén meddelas avhandlingens betyg. 
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