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Utvärderingen 
Högskoleverkets utvärdering av forskarskolan är klar. Den går att läsa på verkets hemsida där 
16 av de nationella forskarskolorna utvärderas: 
http://www.hsv.se/download/18.880c3ba1194d1b806c800029724/0816R.pdf 
 

Disputationsort 
Vid ett möte i Styrelsen för humaniora och teologis arbetsutskott (2008-05-07 § 68) stod man 
fast vid att disputationer vid Lunds universitet, humanistiska fakulteten, ska ske i områdets 
lokaler. Detta innebär att alla forskarskolans doktorander som är antagna i Lund måste 
disputera här. Men man beslutade också att ge enskild dispens från kravet att disputera i Lund 
till de två doktorander från Södertörn som ska disputera denna höst och att disputationerna 
ska äga rum vid Södertörns högskola. Dessutom beslutade man om att utarbeta riktlinjer för 
formalia vid samarbeten med andra lärosäten avseende forskarutbildning. 
 
På forskarskolans styrelsemöte (2008-05-16 § 5) beslutades också att ledningsgruppen å 
styrelsens vägnar ska författa en skrivelse till AU med begäran om att dispensen även ska 
omfatta övriga som under hösten disputerar på Södertörn och i Malmö. 
 

Mobilitetsstipendiet 
Matilda Svensson har avsagt sig forskarskolans mobilitetsstipendium eftersom hon har fått 
STINT och stipendiet går i stället till Carolina Jonsson. Vi säger grattis och lycka till med 
forskningsvistelserna. 
 

Juniinternatet 
Juniinternatet kommer som väl alla vet vid det här laget att gå av stapeln i Lund den 9–11 juni 
2008. Norbert Götz, Tim Tilton, Rochelle Wright och Anthony (Tony) Claydon kommer att 
vara föredragshållare. Internatet är internationellt, vilket förutsätter att framlagda paper är 
skrivna på engelska. Antingen kan ni presentera ert avhandlingsprojekt, en pilotstudie eller en 
del av avhandlingen. Papret ska alltså på något sätt anknyta till er avhandling. Papret bör vara 



på 8–12 sidor och på engelska. Observera att ni också ska göra en muntlig presentation på ca 
10 minuter. Barbro har mer specifik information om resor och dylikt. Program har gått ut till 
alla som har anmält sig. Det ligger också på hemsidan under fliken internatseminarier. 
 

Kurser under läsåret 2008/2009 
1/9–3/10: Områdesgemensam introduktionskurs för nyantagna doktorander 
 
6/10–28/11: Allmän världshistoria. Lärare: Kristian Gerner, Dick Harrison, Hans Hägerdal. 
Anmälan senast den 1/9. 
 
28/11–FS januariinternat: Teorikurs. Lärare: Lars Berggren, Monika Edgren, Ulla Rosén. 
Anmälan senast den 1/11. 
 
FS januariinternat–9/3: Metodkurs. Lärare: Lars Berggren, Monika Edgren, Ulla Rosén. 
Anmälan senast den 1/12. 
 
Anmälan sker till lars.berggren@hist.lu.se
 
Ytterligare en kurs planeras för senvåren. Närmare upplysningar ges av Lars Berggren. 

 

Resebidrag och rapportering 
Många doktorander har sökt och fått extra resebidrag till deltagande i konferenser inom och 
utom Sverige. Glöm inte att ni efter genomförd resa ska lämna in en rapport till 
ledningsgruppen! 

 

Hemsidan 
Jag har uppdaterat hemsidan och försöker att hålla den så aktuell som möjligt. På hemsidan 
finns det information om kurser, allmän doktorandinformation och annat som kan vara av 
intresse. Ser ni något fel, något som bör ändras eller det är något ni tycker bör finnas där, 
kontakta mig, enklast via mail charlotte.tornbjer@hist.lu.se eller telefon 046-222 79 63 

 

Vad händer om man inte är klar när studiestödet har löpt ut? 
De regler som gäller för förlängning för förtroendeuppdrag inom studentorganisationer och 
studentrepresentation i universitetsorgan vid Lunds universitet finns att ladda ner från 
Doktorandkårens hemsida, http://doktorandkaren.se/wordpress/?page_id=20. 
 
De 15 000 kronor man har fått till sin disposition kan man fortfarande använda, om man har 
pengar kvar. Däremot försvinner möjligheten att söka extra tilldelning.  
 
Man har fortfarande möjlighet att delta i forskarskolans internat och man har rätt till 
handledning motsvarande den procent man är registrerad för. Resor till handledning kan också 
fortfarande beviljas, men dessa måste i sådana fall förankras i forskarskolans ledningsgrupp. 
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Man måste också fortsätta att skicka in sin Individuella studieplan. 
 
Resa till spikningen i Lund betalas också för er som inte har er arbetsplats i Lund. Detta gäller 
oberoende om ert studiestöd har löpt ut eller inte. Detta gäller också om disputationen sker i 
Lund och man har sin arbetsplats på annan ort. 
 

Att tänka på inför disputationen 
Denna information kommer också att läggas ut på hemsidan, under fliken 
Doktorandinformation. 
 
För er som är antagna vid Lunds Universitet gäller de regler och rutiner som finns där. De 
som är antagna vid Växjö Universitet följer där gällande regler och rutiner. 
 
Blanketter och information för Växjö Universitet, se 
http://www.vxu.se/forskning/regler_policy/
 
 
Blanketter och en lathund för vad man ska tänka på i Lund finns på 
http://www.ht.lu.se/o.o.i.s/10768
 
Tänk särskilt på följande vad gäller opponent, betygsnämnd mm 
 
Institutionen (vanligtvis huvudhandledaren) lämnar in förslag till opponent, betygsnämnd och 
ordförande vid disputation till Kansli HT minst sex veckor före disputation.  
   
Enligt Förordning om ändring i högskoleförordningen (SFS 2006:1053) 6 kap. §45 ska en 
betygsnämnd bestå ”av tre eller fem ledamöter. Fakultetsnämnden skall bestämma antalet 
ledamöter och utse dessa. Minst en av ledamöterna i betygsnämnden skall utses bland lärarna 
inom en annan fakultetsnämnds ansvarsområde eller vid en annan högskola. Den som har 
varit handledare för doktoranden får inte ingå i nämnden annat än om det finns synnerliga 
skäl.”   
   
I till Kansli HT inlämnat förslag till betygsnämnd ska det finnas både manliga och kvinnliga 
representanter (annars bör man ha en synnerligen god motivering). Det ska även finnas minst 
en representant från annat lärosäte eller annan fakultet (med utgångspunkt i Humfak i Lund). 
 
Minsta upplaga att trycka en avhandling i är 200 exemplar. 60 stycken av dessa är så kallade 
institutionsexemplar.  För er som är antagna i Lund gäller att av dessa ska minst 35 gå till 
Lund (dessa går till forkskarskolans syrelse, fast anställda lärare vid institutionen och till 
arkivet). 3 exemplar skickas till vardera Växjö, Malmö och Södertörn. Resterande går till den 
institution där man har haft sin arbetsplatsplacering. För Växjödoktorander gäller också att 
forskarskolans styrelse ska få var sitt exemplar. Dessutom ska Lund, Malmö och Södertörn ha 
3 exemplar var.  De doktorander inom forskarskolan som vill ha ett exemplar har också rätt 
till detta. Ta i sådana fall kontakt med avhandlingsförfattaren 
 
Tryckningsbidrag 
 
Ett enhetligt tryckningsbidrag ges till alla avhandlingar som produceras inom forskarskolan. 
Tryckningsbidraget uppgår till 40 000 kronor och ska täcka alla typer av kostnader i samband 
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med framställningen av avhandlingen, inga extra bidrag ges (ej heller från fakulteten). Det 
står emellertid doktoranden fritt att söka medel utöver forskarskolans tryckningsbidrag.  
 
Vid styrelsemötet 2006-01-30 fattade forskarskolans styrelse även ett beslut rörande 
möjligheterna att dela upp tryckningsbidraget i två delar, den ena för att framställa en enklare 
produkt inför disputation, den andra för att understödja publicering av avhandlingen i ett 
andra skede (§66): ”Styrelsen beslutar att summan 40 000 kronor endast i exceptionella fall 
kan delas upp och att detta måste föregås av en ansökan till FS inom maximalt två år efter 
disputationen.” 
 
Tryckningsbidrag ansökes hos forskarskolan. En förutsättning för tryckningsbidrag är att det 
framgår i den tryckta boken att avhandlingen är en produkt inom Forskarskolan i historia och 
utgiven med bidrag från denna. Styrelsen beslutade 2005-11-07 (§54) att ”varje avhandling 
inom forskarskolan i fortsättning skall förses med en kortare text om forskarskolan.”  
 
Följande text har utarbetats för detta ändamål:  
 
Denna avhandling är tillkommen inom ramen för Forskarskolan i historia. Forskarskolan i 
historia är en av de nationella forskarskolor som tillkom på regeringens initiativ hösten 2000. 
Forskarskolan genomförs i samarbete mellan Lund och Växjö universitet samt Malmö och 
Södertörns högskolor med Lund universitet som värdhögskola. 
 
Till denna text ska också bifogas en lista över de avhandlingar som hittills producerats inom 
forskarskolan.  
 

Kommande disputationer 
Det blir ett digert program till hösten.  
 
Jesper Johansson, Växjö disputerar fredagen den 19 september kl 13 i sal Homeros, Växjö 
universitet. Hans avhandling heter Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här" - 
Retorik och praktik i LO:s invandrarpolitik 1945-1981 och opponent är Anders Wigerfeldt, 
Malmö högskola. 
 
Christina Jansson, Södertörn, disputerar fredagen den 26 september på Södertörns högskola. 
Hennes avhandling heter Maktfyllda möten i medicinska rum. Debatt, kunskap och praktik i 
svensk förlossningsvård 1960-1985 och opponent är Karin Johannisson, Uppsala universitet. 
 
Sedan följer en strid ström under resten av hösten… 
 
Lö 8 november: Helena Tolvhed, Malmö. Opponent: Eva Blomberg 
Lö 15 november: Cecilia Riving. Opponent: Lars-Erik Jönsson 
Lö 22 november: Stefan Nyzell, Malmö. Opponent: Mary Hilson 
Lö 29 november: Magnus Olofsson. Opponent: Karin Sennefelt 
Lö 6 december: Johan Östling. Opponent: Mattias Tydén 
Fr 12 december: Lennart Karlsson, Växjö 
Fr 19 december: Ainur Elmgren. Trolig opponent: Lars Ellenius 
Lö 20 december: Fredrik Björk, Malmö. Opponent: Eva Jakobsson 
 
 



Ja, så var det slut för denna gång. 
Jag hoppas vi ses på Juniinternatet. Om inte önskar jag er alla en trevlig sommar. 
 
Lotta 
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