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Poängberäkning för avhandlingsarbetet 
För doktorander antagna före 1 januari 2016 (enligt tidigare allmän studieplan) omfattar avhandlingen 

150 högskolepoäng (hp). För doktorander antagna fr.o.m. 1 januari 2016, eller för de som gått över till 

senaste allmänna studieplanen, omfattar avhandlingen 165 högskolepoäng. Nedan återfinns två 

poängräkningssystem för att räkna ut progressionen i avhandlingsarbetet och du använder det system 

som är kopplat till den allmänna studieplan som gäller för dig, d.v.s. baserat på om din avhandling 

omfattar 150 eller 165hp. 

 

Poängberäkning för avhandlingsarbetet (150hp) 

Avhandlingens sammanfattning omfattar 30 hp, oberoende av antalet delstudier. 120 hp återstår att 

fördela på de olika delstudierna. Med 3 delstudier blir varje studie värd 40 hp, med 4 studier 30 hp, med 

5 studier 24 hp etc.  

  

Arbetet med en delstudie delas in på följande sätt: 

1. Planering av datainsamling mm  10% av arbetsinsatsen  

2. Datainsamling  10%  ”  ”, totalt 20 %   

3. Analyser  10%  ”  ”, totalt 30 %  

4. Preliminärt, men helt manus föreligger  20%  ”  ”, totalt 50 %  

5. Manus är insänt till tidskrift  30%  ”  ”, totalt 80 %  

6. Manuset är accepterat för publicering  20%  ”  ”, totalt 100 %  

  

Följande tabell anger hur många hp som skall anses avklarade beroende på antalet delstudier i 

avhandlingen. 

  

Poängberäkning för delstudierna 

 

Antal delstudier + sammanfattning (kappa) 

 3 4 5 

1. Planering av datainsamling mm  4 hp  3 hp  2.5 hp  

2. Datainsamling  8 hp  6 hp  5 hp  

3. Analyser  12 hp  9 hp  7.5 hp  

4. Preliminärt, men helt manus föreligger  20 hp  15 hp  12 hp  

5. Manus är insänt till tidskrift  32 hp  24 hp  19 hp  

6. Manuset är accepterat för publicering  40 hp  30 hp  24 hp  

 

Arbetet med sammanfattningen (kappan) delas in på följande sätt:  

1. Introduktionen, dvs den teoretiska bakgrunden, är klar 50% av arbetet, 15hp 

2. Metod/resultat, dvs beskrivning av de empiriska 

studierna, är klar 

20%, dvs totalt, 21 hp 

3. Diskussionen är klar  30%, dvs totalt, 30 hp 

 

Det totala antal hp som anges här förutsätter att kappan skrivs enligt ordningen ovan. Om doktoranden 

först skriver metod/resultat och bara är klar med denna del är alltså det totala antalet hp 6. 

 

Monografier 

När det gäller monografier blir bedömningen annorlunda. Preliminärt kan man likställa kapitel i en 

monografi med delstudier i en sammanläggningsavhandling, och använda de fyra första stegen i 

tabellen ovanstående tabell som riktlinjer. Ett förslag är att empiriska kapitel då ges vikten 2 och 

teoretiska ges vikten 1. 

  



 

 

Poängberäkning för avhandlingsarbetet (165hp) 

För doktorander antagna efter 1 januari 2016, och för de doktorander som gått över till den senaste 

versionen av den allmänna studieplanen, används nedanstående poängberäkningssystem: 

 

Delmoment 3 4 5 3 4 5

1. Planering av datainsamling mm 5,00 3,75 3,00 11,1% 11,1% 11,1%

2. Datainsamling 6,00 4,50 3,75 13,3% 13,3% 13,9%

3. Analyser 6,00 4,50 3,75 13,3% 13,3% 13,9%

4. Preliminärt, men helt manus föreligger 8,00 6,00 4,75 17,8% 17,8% 17,6%

5. Manus är insänt till tidskrift 12,00 9,00 7,00 26,7% 26,7% 25,9%

6. Manuset är accepterat för publicering 8,00 6,00 4,75 17,8% 17,8% 17,6%

Summa hp per manus: 45,00 33,75 27,00

Procent av arbetsinsatsen

Poängberäkning för 3, 4 eller 5 manus

Antal manus

 


