
 
Följande text skall skrivas under av den forskarstuderade som inte är anställd (utbildningsbidrag 
räknas som anställd i detta avseende) på KTH vid antagningen till forskarutbildningen. 

Välkommen till forskarutbildningen vid KTH 
 

Denna text gäller dig som har stipendium eller egen finansiering dvs ej är anställd. 

Texten avser inte att redovisa samtliga skillnader utan fokuserar på ett antal av de stora 

skillnaderna mellan anställda och icke anställda forskarstuderande.  

 

KTH har antagit dig till forskarutbildningen och därmed åtagit sig att bistå dig med 

handledning inom aktuellt område på forskarnivå, tillgång till en arbetsplats, eventuell 

utrustning samt andra resurser vilka är av vikt för att du skall kunna genomföra dina 

studier fram till den examen som du är antagen till.  

 

Då du inte är anställd har KTH inte rätt att ställa samma krav på dig som de anställda. 

Du är antagen till KTH för att genomföra dina studier. Hur studierna skall genomföras 

samt var de skall utföras kan KTH inom ramen för handledningen ha synpunkter på men 

KTH kan inte ställa krav på dig att utföra uppgifter vars syfte är annat än att vara dina 

studier till nytta. Tex kan en forskarstuderande vilken erhåller stipendier aldrig åläggas 

att utföra institutionstjänstgöring. 

 

Forskarstuderande vilka finansierar sina studier med hjälp av stipendier är inte anställda 

och har därmed andra förutsättningar avseende förmåner/villkor än anställda. Nedan 

redovisas ett antal skillnader.  

Skatt  
Stipendier är inte skattepliktiga om så inte explicit anges i kontraktet som reglerar 

stipendiet.   

Pension 
Stipendier är inte pensionsgrundande. 

Försäkringar 
Som antagen till forskarutbildningen är du automatiskt försäkrad hos Kammarkollegiet 

och omfattas av en personskadeförsäkring. Du uppmanas att kontakta Kammarkollegiet 

för att se över om du eventuellt behöver komplettera med ytterligare försäkringar.    

Semester 
Stipendier ger ingen rätt till semester. Den forskarstuderande beslutar hur och var 

studierna för den aktuella stipendieperioden skall bedrivas.   

Föräldrapenning 
Stipendier ger ingen rätt till ersättning vid föräldraledighet eller vid vård under 

graviditeten. Stipendiet skall dock oavkortat utgå oavsett graviditet eller föräldraledighet 

för den beslutade stipendieperioden.  

Sjukdom 
Stipendier är inte sjukpenninggrundande och ger ingen möjlighet till sjuklön. Stipendiet 

skall dock oavkortat utgå oavsett sjukdom för den beslutade stipendieperioden.  



Stipendier ger ingen rätt till rehabilitering eller stöd vid kontakten med 

försäkringskassan.  

Läkemedelsersättning 
Stipendier ger ingen rätt till ersättning för läkemedel från KTH 

Läkarbesök 
Stipendiater som är folkbokförda (se mer under folkbokföring) och omfattas av Sveriges 

sjukförsäkringssystem gäller samma regler som för anställda. Omfattas du inte av 

sjukförsäkringssystemet skall du skicka in kvitton för läkarbesök till Kammarkollegiet och 

begära ersättning.   

Friskvård 
Stipendier ger ingen rätt till friskvårdsersättning. 

Avbrott av stipendieperiod 
En beviljad stipendieperiod avslutas endast om den forskarstuderande själv anger att 

studierna har upphört alternativt att KTH med säkerhet kan fastslå att studierna har 

upphört. Fakultetsnämnden avgör om så är fallet.  

Skadeanmälan 
Vid konkreta skador tex skador vid trafikolycka, skall du alltid kontakta kammarkollegiet 

för anmälan och vidare information om ersättning.  

Uppehållstillstånd 
För att beviljas uppehållstillstånd för studier vid universitet/högskola i Sverige måste du 

visa att du har blivit antagen till heltidsstudier, att du kommerkunna försörja dig under 

hela den planerade studietiden samt att du har en heltäckande sjukförsäkring om du 

skall studera kortare än ett år.  

Folkbokföring/svenskt personnummer 
Samspelet med svenska myndigheter förenklas mycket med hjälp av svenskt 

personnummer dvs de fyra sista siffrorna efter din födelsedag tex 740318-3574. För 

EU/EES-medborgare krävs att du har för avsikt att stanna minst ett år i Sverige. För att 

erhålla svenskt personnummer måste du uppvisa ett giltigt pass vid skatteverkets 

expedition samt fylla i en anmälan om flytt till Sverige. För icke EU/EES-medborgare 

krävs vad som angivits ovan samt uppehållstillstånd.  

 

 

Jag har läst och förstått den ovan angivna informationen och är medveten om 

att jag inte är anställd vid KTH. 

 

 

 

Datum ________________________ 

 

 

 

 

Namnteckning _______________________________________________________ 

 

 

 

Namnförtydligande ___________________________________________________ 


