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Information till betygsnämndsledamöter, opponent och 

disputationsordförande inför disputation 

 

Inledning 
Detta dokument är en sammanställning av de rutiner och regler som gäller vid Luleå tekniska 

universitet (LTU) inför och vid en disputation, samt beskrivning av de respektive aktörernas roller. 

Följande aktörer deltar i en disputation: 

 Respondent (doktoranden)

 Betygsnämnd

 Opponent

 Disputationsordförande

 Åhörare

 

Respondent 
Vid en disputation är det respondenten som har ansvaret för att försvara avhandlingen, visa prov på 

sina färdigheter och förmågor, och besvara samtliga frågor som ställs av opponent, betygsnämnd och 

åhörare. Inga frågor ska under några omständigheter ställas till, eller besvaras av, vare sig handledare 

eller eventuella medförfattare på delarbeten i avhandlingen. 

 

Betygsnämndens sammansättning 
Följande gäller för betygsnämnd vid disputation: 

 Betygsnämnden ska bestå av tre ledamöter (om det finns särskilda skäl kan antalet 

betygsnämndsledamöter utökas till fem, dock inte fyra). Reservledamot skall utses.

 Samtliga ledamöter i betygsnämnden ska vara docenter eller professorer och mer än ett kön 

ska vara representerat. Särskilda skäl kan anföras om någon av de föreslagna ledamöterna 

saknar docentkompetens samt om föreslagen betygsnämnd består av personer av samma kön.

 Merparten av ledamöter ska ha expertkunnande inom avhandlingens ämnesområde och/eller 

metod. Betygsnämndens samlade kompetens ska täcka avhandlingens innehåll.

 Betygsnämndens ledamöter ska vara fristående och ojäviga i förhållande till respondenten, 

handledare och projekt. Det åligger betygsnämndsledamöterna att själva anmäla eventuellt jäv 

(se sid. 5 ”Jäv”).
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 Majoriteten av de ordinarie ledamöterna i betygsnämnden ska vara verksamma vid annat 

lärosäte. Ersättare ska utses och då företrädelsevis från annan avdelning än respondent och 

handledare.

 Uppdraget som betygsnämndsledamot arvoderas inte. Däremot ersätts utlägg för resor och logi 

till följd av uppdraget.

 
 

Betygsnämndens roll 
Betygsnämndens roll är att vara examinatorer vid disputationen. En doktorsavhandling ska framläggas 

i form av en sammanläggningsavhandling eller monografiavhandling. De flesta avhandlingar vid LTU 

är sammanläggningsavhandlingar, d.v.s. består av flera vetenskapliga delarbeten, vilka introduceras 

och diskuteras i en ramberättelse, en s.k. ”kappa”. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng, d.v.s. 

fyra års heltidsstudier, och omfattar både kurser och vetenskapligt arbete. Antalet delarbeten i en 

sammanläggningsavhandling kan variera, men de ska sammantaget ha en omfattning som motsvarar 

den andel av utbildningen som härrör till vetenskapligt arbete. Fördelningen mellan kurser och 

vetenskapligt arbete framgår i den allmänna studieplanen för det aktuella forskarutbildningsämnet. 

 
Antalet delarbeten är inte avgörande, utan det är omfång och kvalitet i det material som redovisas som 

ska bedömas. Detta innebär att färre delarbeten med respondenten som huvudförfattare publicerade i 

några av de mer kända tidskrifterna troligen innebär en mer högkvalitativ insats från respondenten än 

fler arbeten författade av ett stort antal forskare där respondenten har en undanskymd plats. 

 
Senast tre veckor innan disputation ska respondenten skicka den tryckta avhandlingen till 

betygsnämndsledamöterna. Övrig kontakt före disputation mellan respondent och 

betygsnämndsledamöter ska begränsas till frågor av praktisk natur. Om betygsnämndsledamöterna 

önskar klargörande om omfång eller kvalitet av avhandlingen och dess delarbeten, eller om det finns 

skäl att väcka misstanke om vetenskaplig oredlighet, vänligen se ”Oförutsedda situationer” på sid. 4. 

 
Betygsnämnden ska bedöma avhandling och disputation vad gäller: 

 Respondentens diskussion med opponent och förmåga att svara på frågor samt att diskutera 

betydelsen av sina resultat inom forskningsfältet

 Vid sammanläggningsavhandling, kvaliteten på ramberättelsen och det vetenskapliga 

innehållet i de ingående delarbetena

 Vid monografiavhandling, hela avhandlingens kvalitet

 
Mot bakgrund av denna bedömning fattar betygsnämnden beslut om betyget godkänd eller underkänd. 

Majoritetsbeslut gäller. Vid betyget underkänd ska särskild skriftlig motivering ges för 

underkännandet. 

 
 

Opponentens roll 
Opponenten ska besitta expertkunnande inom avhandlingens ämnesområde, med lägst  

kompetensnivån docent, och ska ej vara verksam vid Luleå tekniska universitet. Opponenten ska vara 

ojävig i förhållande till respondenten, handledare och projekt. Det åligger opponenten att själv anmäla 

jäv (se sid. 5 ”Jäv”). 
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Senast tre veckor innan disputation ska respondenten skicka den tryckta avhandlingen till opponenten. 

Opponentens roll är att kritiskt granska avhandlingens alla delar, både ramberättelsen och de ingående 

delarbetena, samt att ingående diskutera dessa med respondenten vid disputationen (se 

sid. 3 ”Disputationsakten”). Opponenten ska lyfta fram starka såväl som svaga delar av avhandlingen i 

en diskussion med respondenten där denna också ska få möjlighet att visa sina kunskaper. 

 
Kontakt före disputation mellan respondent och opponent ska begränsas till frågor av praktisk natur. 

Om opponent önskar klargörande om omfång eller kvalitet av avhandlingen och dess delarbeten, eller 

om det finns skäl att väcka misstanke om vetenskaplig oredlighet, vänligen se ”Oförutsedda 

situationer” på sid. 4. 

 
Uppdraget som opponent arvoderas (institutions administratör kan ange aktuellt arvode och hanterar 

administrationen kring utbetalning). Därutöver ersätts även utlägg för resor och logi till följd av 

uppdraget. 

 
 

Disputationsordförandes roll 
Disputationen leds av en disputationsordförande. Senast tre veckor innan disputation  ska 

respondenten skicka den tryckta avhandlingen till disputationsordföranden. 

 
Disputationsordförandes roll är att vara samordnare och representant för LTU vid disputationsakten. 

Hon/han förväntas känna till proceduren kring en disputation (se sid. 3 ”Disputationsakten”) samt 

kunna hantera eventuella komplikationer i samband med disputationsakten (se sid. 4 ”Oförutsedda 

situationer”). 

 
Uppdraget som disputationsordförande arvoderas inte. 

 

 

Åhörare 
Disputationsakten är öppen för allmänheten. Det är vanligt förekommande att vänner, familj, kollegor 

och övriga intressenter till avhandlingsprojektet sitter med som åhörare, antingen enbart under 

presentationen eller under hela disputationsakten. Efter att opponent och betygsnämnd ställt sina 

frågor, öppnar disputationsordförande för åhörarna att ställa frågor till respondenten. 

 
 

Disputationsakten 
Doktorsavhandlingen ska försvaras muntligen vid en disputation. Disputationen ska vara offentlig och 

ska hållas på svenska eller engelska vid någon av LTUs campusorter. Om akten blir långvarig kan 

disputationsordföranden avbryta för paus. Disputationsakten får under inga omständigheter avslutas 

förrän all opposition och diskussion från opponent, betygsnämndsledamöter samt åhörare avhandlats. 

Ett riktvärde är dock att disputationsakten normalt bör kunna avslutas inom 3,5 timmar. 

 
Disputationsakt: 

 Ordföranden öppnar disputationen och presenterar respondent, titel på avhandling som ska 

försvaras, opponent samt betygsnämnd.
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 Respondenten anmäler eventuella rättelser i avhandlingen och kan vid behov dela ut en 

erratalista.

 Respondenten och/eller opponenten presenterar avhandlingens huvudsakliga resultat och 

slutsatser. Ibland kompletteras detta även med en kort populärvetenskaplig introduktion av 

avhandlingen och det forskningsfält som behandlats. Sammantaget tar detta normalt 15-30 

minuter.

 Opponenten diskuterar avhandlingen med respondenten, påtalar styrkor och brister samt ställer 

frågor som respondenten efter bästa förmåga ska besvara. Denna del beräknas ta en till tre 

timmar.

 Ordföranden inbjuder betygsnämnden att ställa frågor till respondenten.

 Ordföranden inbjuder åhörarna att ställa frågor till respondenten.

 Ordföranden avslutar disputationen.

 
 

Beslutssammanträde 
Efter disputationen sammanträder betygsnämnden för beslut om betyg. Betygsnämnden utser en 

ordförande inom sig (en av de tre ledamöterna). Betygsnämndens sammanträde består av två delar: 

1. Under mötets första del får disputationsordförande, handledare och opponent bjudas in till att 

närvara. Då ges betygsnämnden möjlighet att diskutera respondentens prestationer med dessa 

aktörer. 

2. Inför sammanträdets andra del beslutar betygsnämnden ifall någon utöver betygsnämnden ska 

närvara när betyget fastställs. Det är dock endast betygsnämnden som deltar i beslutet. Efter 

fastställt beslut fylls ett betygsprotokoll i och undertecknas. Disputationsordförande kan bistå 

med praktisk hjälp kring hur protokollet ska fyllas i. 

 
Om det vid disputationen framkommer anmärkningar av så extraordinär karaktär att betygsnämnden 

anser det nödvändigt att inför sitt beslut företa särskilda undersökningar eller konsultationer får 

betygsnämnden ajournera detta sammanträde. Ajourneringen ska vara kort, max två veckor. 

 
 

Oförutsedda situationer 
Ibland uppstår situationer som gör att disputationen inte löper enligt gängse rutiner och det åligger då 

disputationsordföranden att hantera dessa. 

 
Om någon av aktörerna vid disputationen inte infinner sig finns möjligheten att invänta sen ankomst 

eller att byta ut personen i fråga. Totalt tre betygsnämndsledamöter måste finnas på plats för att 

disputationen ska kunna genomföras. Om en betygsnämndsledamot inte infinner sig ska 

disputationsordförande kontakta reservledamoten. 

 
Om opponenten inte infinner sig vid disputationen kan disputationen genomföras genom att någon  

från betygsnämnden inträder i opponentens ställe. Betygsnämndsledamoten frånträder i sådant fall sitt 

uppdrag. Beslut om denna omförflyttning från betygsnämndsledamot till opponent ska fattas av 

fakultetens dekan. Om det inte är möjligt kan disputationsordförande besluta vilken 

betygsnämndsledamot som ska agera som opponent. När en ordinarie betygsnämndsledamot agerar 

opponent kallas ersättare in till betygsnämnden. 
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Om misstanke om vetenskaplig oredlighet, fusk, jäv eller andra oegentligheter framkommer innan 

eller vid disputationen ska fakultetens dekan informeras, vilket enklast görs via en handläggare vid 

enheten för Utbildnings- och forskningsplanering: 0920-49 10 00 (växel). 

 
 

Jäv 
Betygsnämndens ledamöter och opponent är skyldiga att själva anmäla jäv om det föreligger sådant 

gentemot handledare, respondent eller projekt. Bestämmelser om jäv finns i Förvaltningslagen 

(2017:900), som är en generell lag för alla myndigheter. Vid LTU intygar opponent, ledamöter i 

betygsnämnden, ersättare för ordinarie betygsnämndsledamot att jäv inte föreligger gentemot 

huvudhandledare, biträdande handledare och doktorand genom att fylla i jävsdeklarationer. Likaså 

intygar huvudhandledare och biträdande handledare att jäv inte föreligger gentemot opponent, 

ledamöter i betygsnämnden, ersättare för ordinarie betygsnämndsledamot genom att fylla i 

jävsdeklarationer. 

 

 

 

 


