
Vanliga frågor och svar kring Akademisk högtid: 
Kan jag ta med fler gäster på ceremonin än det som anges på middagen? 

Ja, via anmälningslänken kommer frågan upp om antal gäster till ceremonin och där kan du välja 
att ta med upp till 6 gäster. 

Behöver gästerna som endast deltar vid ceremonin som publik bära 
högtidsklädsel? 

Nej, naturligtvis inte. För medföljande gäster eller personal som önskar vara publik 
rekommenderas klädsel Kavaj. 

Vad menas med klädkod ”Högtidsklädsel/högtidsdräkt”? 

Med högtidsklädsel menas frack (sk. white tie) med vit väst och fluga alternativt aftonklänning 
eller balklänning. Även folkdräkt anses som högtidsklädsel och kilt. Militär sällskapsuniform och 
ämbetsdräkt som präster bär inräknas i denna term.  

(Vid Karlstads universitet har vi valt att INTE kräva akademisk högtidsdräkt som innebär frack 
med svart väst och svart långklänning).  

Hur anmäler jag till busstransfern mellan Karlstads universitet och KCCC? 

Frågan kommer upp i anmälningslänken om antal gäster som vill åka busstransfer. Antalet du 
fyller i ska inkludera dig själv. 

Hur hanterar jag min doktorshatt som jag beställt till ceremonin?  

Vid Karlstads universitet promoveras doktorerna med lagerkrans då merparten tar en filosofie 
examen. Ta med din doktorshatt och sätt den under din stol i Aula Magna. Efter att ceremonin 
avslutas tar du på dig hatten och bär den vid utprocessionen. 

Glöm inte att spara din lagerkrans. Ta gärna med hattasken så kan du lämna in den i garderoben 
om du önskar under middagen. 

Jag är professor och innehar en doktorshatt. När och hur ska den bäras under 
procession och ceremoni? 

Du kan bära din hatt  under armen vid processionen in. När dekanen för din fakultet påtager sig 
hatten under ceremonin, gör du likadant. 

Vi har småbarn och undrar över hur universitets ställer till att vi tar med barnen 
till ceremonin och middagen? 

Akademisk högtid är ju inte en lämplig ceremoni att ta med sig små barn till. Det är en lång 
ceremoni och pga utrymningsregler går det inte att dra in en barnvagn i Aula Magna. Har man 
trots det svårt att få barnvakt till ceremonin, be nära anhörig följa med och meddela oss så att vi 
kan reservera plats nära utgångar ifall situationen blir störande. Till middagen undanber vi oss i 
möjligaste mån att små barn deltar. Från 12 år brukar det gå bra att ta med barnen, men man får 



då räkna med att middagsalternativet är detsamma som för vuxna liksom kostnaden exklusive 
alkoholhaltig dryck. 

 

 


