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1 Allmänt 
Varje år delar Skaraborgs Akademi ut ”Länsförsäkringar Skaraborgs 
pris”1. Priset delas ut till en doktorsavhandling vid Högskolan i 
Skövde (Högskolan) som förtjänar särskild uppmärksamhet. Priset 
består av ett diplom och en penningsumma och brukar delas ut i 
slutet av året. 

Fakultetsnämnden utser pristagaren, på uppdrag av Skaraborgs 
Akademi. 

2 Utlysning, ansökan och beslut 
Fakultetsnämnden ansvarar för utlysning av priset, efter samråd med 
Skaraborgs Akademi och Länsförsäkringar Skaraborg. Utlysningen 
sker normalt i juni varje år. Utlysningen görs internt på Högskolan.  

De avhandlingar som kan komma ifråga för priset ska ha skrivits av 
någon som under sin tid som doktorand har varit verksam vid 
Högskolan i Skövde. 

Disputationen ska ha skett under innevarande år, eller något av de två 
föregående åren. Exempel: för 2022 års pris ska disputationen ha 
skett under 2022, 2021 eller 2020. Avhandlingen måste ha försvarats 
före sista ansökningsdatum. 

2.1 Ansökan 

Ansökan ska lämnas via e-post till registrator vid Högskolan i Skövde. 

Ansökan ska innehålla följande två delar: 

• Doktorsavhandlingen i ett exemplar. Avhandlingen kan med 
fördel skickas in elektroniskt.  

• Ett yttrande utformat av den person som var opponent vid 
disputationen. Mall för yttrandet finns i bilaga 1. Mallen finns 
även på engelska.  

2.2 Beslut om pristagare 

Fakultetsnämnden beslutar om vilken avhandling som ska premieras. 
Beslutet går inte att överklaga.  

Förslag till beslut lämnas av en arbetsgrupp, vilken består av en 
representant från vardera Länsförsäkringar Skaraborg, Skaraborgs 
Akademi och fakultetsnämnden vid Högskolan i Skövde.  

                                                        
1 Priset har tidigare benämnts Skaraborgs Akademis pris. 
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Länsförsäkringar Skaraborg och Skaraborgs Akademi utser sina 
respektive representanter.  

Fakultetsnämndens representant är dekan. Ersättare är prodekanen. 
Om båda dessa är förhindrade att delta i arbetet utses en ersättare 
bland fakultetsnämndens lärarledamöter.  

Arbetsgruppens uppdrag är att granska de inskickade ansökningarna 
utifrån opponenternas yttranden (2.1). I bilaga 1 framgår vilka 
områden opponenterna yttrar sig om. Arbetsgruppen lämnar förslag 
till beslut, inklusive motivering, till fakultetsnämnden.  

 

3 Dokumentet gäller från 
Dokumentet gäller från 2022-03-09 och ersätter 
Handläggningsordning för Skaraborgs Akademis pris från 2017-03-15 
(dnr HS 2017/233). 
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Bilaga 1: Mall för opponentens yttrande över ansökan 

Yttrande över (ersätt med namn) ansökan till Skaraborgs 
Akademis pris 

Yttrandet ska totalt omfatta minst 1 A4-sida och max 3 A4-sidor 

 

 

Hur bedömer du denna avhandling i relation till framstående 
avhandlingar inom ämnesområdet? 

Motivering i text: 

 

 

 

 

 

Hur stort är avhandlingens bidrag till utvecklingen av 
ämnesområdet internationellt? 

 

Motivering i text: 

 

 

 

 

 

Bedöm avhandlingens möjlighet att leda till populärvetenskapliga 
publikationer? 

 

Motivering i text: 
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Vilka är avhandlingens styrkor respektive svagheter? 

 

Styrkor: 

 

 

 

 

Svagheter: 

 

 

 

 

Motivera kortfattat med egna ord varför kandidaten ska eller inte 
ska få Länsförsäkringar Skaraborgs pris. 

Yttrandet är lämnat av: 

 

Namn:    Datum: 

 

Titel: 

 

E-postadress:  
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