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Lokalt kollektivavtal om lönesättning och lönestege för 
doktorander 

1 § Med stöd av RALS 2020-2023 och Rals 2010-T § 7.3 sluter parterna följande 
lokala kollektivavtal om lönenivå och lönestege för medarbetare vid SLU som 
innehar en anställning som doktorand (i enlighet med Högskoleförordningen 5 
kap.). Avtalet ersätter samtliga tidigare avtal och överenskommelser om 
lönesättning och lönestege för doktorander (även benämnd doktorandstege) 

Avtalet ersätter lönerevision enligt RALS för ovan nämna medarbetare. 

Ingångslön  

2 § Lägstanivån på ingångslön för nyanställda doktorander fastställs efter årlig 
översyn i samband med lönerevisionen. Beloppet framgår av nivå A i bilaga 1. Vid 
bestämmande av ingångslön ska SLU:s möjlighet att rekrytera doktorander vara 
vägledande. Även i de i bilaga 1 angivna beloppen för påslag ska ses över i 
samband med lönerevisionen. 

3 § Om den årliga översynen enligt § 2 medför en höjning av ingångslön ska lönen 
för redan anställda doktorander höjas med motsvarande belopp. 

Uppflyttning i lönestegen 

4 § När ett års nettostudietid har uppnåtts enligt den individuella studieplanen höjs 
lönen med det belopp enligt nivå B som anges i bilaga 1. Den nya lönen gäller från 
och med månaden efter det att fordringen har uppnåtts. 

5 § Lön enligt nivå C erhålls retroaktivt efter slutförd havtidsuppföljning från den 
första i månaden efter det att två års nettostudietid uppnåtts. 

6 § För doktorander som avlägger licentiatexamen höjs lönen på motsvarande sätt 
som vid halvtidsuppföljning med det belopp enligt nivå C som anges i bilaga 1.  
Den nya lönen gäller från och med månaden efter det datum som står angivet på 
examensbeviset. 



 Protokoll 

 2(2) 

7 § När tre års nettostudietid har uppnåtts enligt den individuella studieplanen höjs 
lönen med det belopp enligt nivå D som anges i bilaga 1. Den nya lönen gäller från 
och med månaden efter det att fordringen har uppnåtts. 
 
8 § Efter disputation höjs lönen efter det att en kopia på examensbeviset har 
inkommit till personalavdelningen med det belopp enligt nivå E som anges i bilaga 
1. Den nya lönen gäller från och med den månad som anges på examensbeviset. 
 
Giltighets- och uppsägningstid 
 
9 § Detta avtal gäller tills vidare från och med 2022-11-15 och har längst samma 
giltighetstid som RALS 2010-T. Den ömsesidiga uppsägningstiden är tre månader. 
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Bilaga 1 till Lokalt avtal om lönesättning och lönestege 
för doktorander m.fl. vid SLU 

Lönestege 

Nivå Villkor Lön (vid heltidsanställning)* 
samt nivåpåslag** 

A Lägsta ingångslön       29 400 kr 

B Uppnått ett års nettostudietid + 500  (29 900) kr 

C Genomfört halvtidsuppföljning 
Eller avlagt licentiatexamen *** 

+ 1 500  (31 400) kr 

D Uppnått tre års nettostudietid + 1 500   (32 900) kr 

E Avlagt doktorsexamen + 1 500   (34 400) kr 

* Justerad från och med den 22-10-01 enligt lokalt avtal om löner för doktorander
m.fl. vid SLU (SLU ID: SLU.ua.2022.2.5.2-4317).

** Då SLU:s möjligheter att rekrytera doktorander ska vara vägledande vid 
bestämmande av ingångslön kan högre ingångslön avtalas. Dessa doktorander ska 
erhålla de nivåpåslag som avtalats. 

*** Lön enligt nivå C erhålls retroaktivt efter slutförd halvtidsuppföljning från den 
första i månaden efter det att två års nettostudietid uppnåtts.  
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