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Rektorsbeslut 
 
Nr 12/19 2019-02-11 Dnr C2019/172 
 

Ärende: Tillägg till nuvarande universitetsgemensamma kriterier för utseende av 
hedersdoktor för fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

 
Handläggare: Henrietta Huzell 
 
Bakgrund: 
Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap önskar ett tillägg 
till nuvarande universitetsgemensamma kriterier för utseende av hedersdoktor.  
 
Enligt rektorsbeslut Dnr C 2015/51 fastställdes följande kriterier för utseende av 
hedersdoktor vid Karlstads universitet: 
 
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. 

 
Med ovanstående kriterier saknar fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 
möjligheten att utse hedersdoktor baserat på betydande litterära, konstnärliga eller andra 
samhälleliga prestationer.  
 
Vid en jämförelse med andra lärosäten och motsvarande fakulteter vid andra lärosäten 
noterar vi att sådana formuleringar är tämligen vanliga. Se exempel i bilaga på 
formuleringar från Göteborgs universitet (humanistiska fakulteten), Linnéuniversitetet, 
Malmö universitet och Högskolan i Halmstad. Dessa formuleringar är gulmarkerade. 
 
Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap föreslår Rektor att besluta om ett 
tillägg till nuvarande kriterier enligt nedan: 
 
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. 
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-  En person som har åstadkommit framstående litterära, konstnärliga eller samhälleliga 
prestationer med anknytning till universitetets ämnen eller områden. 

 
MBL-information/ 
Förhandling:  Nej 
 
Beslut 
Rektor beslutar om ett tillägg till nuvarande kriterium för Fakulteten för humaniora och 
samhällsvetenskap för utseende av hedersdoktor; 
 
-  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. 

-  En person som har åstadkommit framstående litterära, konstnärliga eller samhälleliga 
prestationer med anknytning till universitetets ämnen eller områden. 

 
I detta ärende har Johan Sterte beslutat och Henrietta Huzell varit föredragande. Thomas 
Blom, prorektor, Margareta Friman, prorektor, och Malin Sannerstedt, studentkårens politiska 
sekreterare, har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet. 
 
 
Undertecknat original finns i diariet 
 
Johan Sterte 
 Henrietta Huzell 
 
 
Kopia av beslutet utsänt till: 
- Diariet 
- Fakulteterna 
- Kommunikationsavdelningen 
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BILAGA  
 
Se exempel på formuleringar från Göteborgs universitet (humanistiska fakulteten), 
Linnéuniversitetet, Malmö universitet och Högskolan i Halmstad. Dessa formuleringar är 
gulmarkerade. 
 
Göteborgs universitet: (Humanistiska fakulteten) 
1. Internationell forskare 
Här avses internationell lärare/forskare, det vill säga från lärosäte utanför Sverige, som 
gjort någon insats för humanistiska fakulteten 
2. Lokal forskare 
Här avses en forskare inom regionen som gjort en beaktansvärd forskningsinsats i ett 
humanistiskt ämne utan att ha någon anställning vid universitetet. Även personer utan 
fullbordad forskarutbildning kan komma ifråga. 
3. Kulturpersonlighet 
Här avses en person som i kulturlivet eller samhällsdebatten bidragit till att främja 
humanistiska värden. 
 
Linnéuniversitetet 
Till hedersdoktor vid Linnéuniversitetet kan den utses som: 
• genom viktigt samarbete med forskare inom någon av Linnéuniversitetets fakulteter i 

hög grad främjat forskningen 
• har eller har haft ett avgörande och omfattande inflytande som inspirationskälla för 

den vetenskapliga utvecklingen inom universitets (sic!) ämnen eller 
forskningsmiljöer 

• har åstadkommit framstående litterära, konstnärliga eller samhälleliga prestationer 
med anknytning till något av universitetets ämnen/områden 

• har utfört ett viktigt kartläggande eller forskningsinriktat arbete utan att 
nödvändigtvis ha akademisk examen (doktorsexamen) 

• har eller har haft stor betydelse för universitetets internationella samarbeten inom 
forskning och utbildning 

• utan direkt anknytning till universitetet genom egna omfattande forskningsinstanser 
särskilt gynnat forskningen inom något av fakulteternas områden 

• person som på annat sätt än forskning synnerligen har befrämjat utvecklingen av 
någon av Linnéuniversitetets fakulteter 
 
 

Malmö universitet (har ej uppdaterat texten med avseende på övergång till universitet) 
Till hedersdoktor kan den utses som: 
-  har anknytning till Malmö högskola och har haft ett omfattande inflytande som 

inspirationskälla för den vetenskapliga utvecklingen inom fakultetens ämnen eller 
forskningsmiljöer 

-  har anknytning till Malmö högskola och har utfört ett viktigt forskningsinriktat arbete 
inom fakultetens ämnen utan att ha akademisk examen 

-  har anknytning till regionen och har gjort framstående litterära, konstnärliga eller 
samhälleliga insatser 

-  har eller har haft stor betydelse för högskolans internationella samarbete inom 
forskning och utbildning 
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-  på annat sätt än forskning på ett avgörande sätt befrämjat utvecklingen av fakulteten 
och Malmö högskola 

 
 
Högskolan i Halmstad 
Till hedersdoktor kan den utses som: 
• genom viktigt samarbete med forskare inom de områden där Högskolan har rätt att 

examinera på forskarnivå i hög grad främjat forskningen inom dessa områden. 
• har eller har haft ett väsentligt inflytande som inspirationskälla för den vetenskapliga 

utvecklingen inom de områden där Högskolan har rätt att examinera på forskarnivå. 
• har eller har haft stor betydelse för Högskolans internationella samarbeten inom 

forskning och utbildning inom de områden där Högskolan har rätt att examinera på 
forskarnivå. 

• på annat sätt än forskning synnerligen har främjat utvecklingen av de områden där 
Högskolan har rätt att examinera på forskarnivå. 

• har åstadkommit framstående litterära, konstnärliga eller samhälleliga prestationer 
med anknytning till de områden där Högskolan har rätt att examinera på forskarnivå. 
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