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Rektorsbeslut 
 
Nr 4/15 2015-01-14 Dnr C 2015/51 
 

Ärende: Beslut om utseende av hedersdoktorer  
 
Handläggare:  Eva Moberg 
 
Bakgrund 
Karlstads universitet utser i samband med Akademisk högtid hedersdoktorer. Syftet 
med hedersdoktorer vid Karlstads universitet är att hedra personer som gör eller har 
gjort betydelsefulla insatser för universitetet och/eller samhället. Samhällsinsatserna 
ska ha anknytning till universitetet. En arbetsgrupp bestående av lärare och studenter 
har på uppdrag av rektor tagit fram förslag på kriterier kring utseende av hedersdokto-
rer samt processen kring utseende av hedersdoktorer vid Karlstads universitet. Rappor-
ten har varit ute på remiss hos fakulteterna och lärarutbildningsnämnden. 
 
MBL-information/ 
Förhandling:  Nej 
 
Beslut 
Rektor beslutar att fastställa rutiner för utseende av hedersdoktorer utifrån rapporten ”Att 
utse hedersdoktorer” med där i angivna förslag för kriterier samt processen kring utseende 
av hedersdoktorer vid Karlstads universitet, enligt bilaga.  
 
I detta ärende har Thomas Blom beslutat och Eva Moberg varit föredragande. Anne-
Christine Larsson Ljung, universitetsdirektör och Lisa Knutsen, studentkårens ordförande 
har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet. 
 
 
 
 
Thomas Blom 
 Eva Moberg 
 
Kopia av beslutet utsänt till; 
- Diariet 
- Fakulteterna 
- Konferensenheten 
- Kommunikation och externa relationer 
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Rutiner för utseende av hedersdoktorer – Bilaga 1 
 
Bakgrund 
Karlstads universitet utser i samband med Akademisk högtid hedersdoktorer. Syftet 
med hedersdoktorer vid Karlstads universitet är att hedra personer som gör eller har 
gjort betydelsefulla insatser för universitetet och/eller samhället. Samhällsinsatserna 
skall ha anknytning till universitetet. En arbetsgrupp bestående av lärare och studenter 
har på uppdrag av rektor tagit fram förslag på kriterier kring utseende av hedersdokto-
rer samt processen kring utseende av hedersdoktorer vid Karlstads universitet (rektors-
beslut 146/13).  
 
Kriterier kring utseende av hedersdoktorer 
 
Till hedersdoktor kan utses 

- En akademiker som på olika sätt har haft stor betydelse för forskning eller utbildning 
inom någon av universitetets fakulteter eller lärarutbildning. 

- En person som inte valt den akademiska karriären utan på annat sätt gjort sig förtjänt 
av den värdighet doktorstiteln innebär. Till hedersdoktor kan promoveras personer som 
har haft stor betydelse för forskning och/eller utbildning vid universitetet eller på annat 
sätt haft betydelse för universitetets uppdrag i samhället. 

Det finns av tradition några begränsningar 
Man bör inte ge någon en examen eller värdighet denne redan innehar. Det innebär dels 
att en svensk disputerad filosofie doktor inte bör bli filosofie hedersdoktor vid sitt eget 
eller ett annat svenskt universitet, dels att den som blivit utsedd till hedersdoktor vid en 
fakultet vid svenskt universitet inte bör utses till hederdoktor vid motsvarande fakultet 
vid annat svenskt universitet. Exempelvis kan en filosofie hedersdoktor i Lund inte få 
samma värdighet i Uppsala, etc. Däremot kan man utse en teknologi doktor till filosofie 
hedersdoktor. Ett undantag är internationella lärare och forskare som kan promoveras 
till hedersdoktorer i Sverige även om de redan har motsvarande grad eller examen från 
ett utländskt universitet. 

 
Processen kring utseende av hedersdoktorer vid Karlstads universitet 

- Varje fakultet och lärarutbildningsnämnden har möjlighet att varje år utse hedersdokto-
rer. 

- Samtliga anställda och studentkåren har rätt att nominera personer till hedersdoktorat.   
- Nomineringarna skall göras på en speciell nomineringsblankett (se bilaga 2). Moti-

veringarna ska vara grundade i de fastställda kriterierna. Det ska framgå vem förslags-
ställaren är samt kontaktuppgifter till den nominerade. Fakultetskanslierna och lärut-
bildningsnämndens kansli tar emot nomineringarna som kan skickas via e-post eller i 
slutet kuvert. 

- Nomineringarna ska behandlas konfidentiellt. 
- Varje fakultetsnämnd samt lärarutbildningsnämnden utser en grupp som bereder re-

spektive fakultets/nämnds nomineringsärenden. Beredningsgruppen undersöker om 
kandidaterna svarar upp mot de fastsällda kriterierna och om kandidaten är hedersdok-
tor vid något annat lärosäte. Beredningsgruppen diskuterar även utnämningarna i för-
hållande till universitetets värdegrund. 

- Dekanus tillfrågar föreslagen hedersdoktor om att utnämnas. 
- Varje fakultetsnämnd/lärarutbildningsnämnd fattar beslut om vem som skall utses till 

hedersdoktor för respektive fakultet/nämnd. Detta sker efter information till rektor.  
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Nominering av hedersdoktorer – Bilaga 2 
Nomineringen ska motiveras i enlighet med universitetets riktlinjer och regler för ut-
nämnande av hedersdoktor, dnr C2015/51.  
 
Vid fakulteten: 
Titel Födelseår: 
Namn   
 
Kontaktuppgifter arbetsplats Kontaktuppgifter bostad   
Adress: Adress: 

 
Postadress: Postadress: 
Tel: Tel: 
E-post E-post 
 
Nomineras av : 
Namn: 
 

E-post: Institution: Titel: 

Namn: 
 

E-post: Institution: Titel: 

Namn: 
 

E-post: Institution: Titel: 

Namn: 
 

E-post: Institution: Titel: 

                 
Motivering:  
Akademiska meriter  
Andra meriter  
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En kort beskrivning av den nominerade (Curriculum vitae)  
 
 
 
 
 
Ge en beskrivning av den nominerades akademiska och eller andra prestationer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skäl till nomineringen, beskriv även kopplingen till Karlstads universitet/universitetets 
uppdrag i samhället. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Övrig information som kan vara värdefullt att lämna till fakultetsnämnden  
 
 
 
 
 
 
Skickas till det fakultets- respektive lärarutbildningsnämnds kansli där nomineringen 
ska behandlas. 
 
 


