
Individuella studieplaner på forskarnivå
- rättssäkerhetsperspektiv

• Presentation av två pågående projekt

• Praxis från UKÄ, Högskoleverket och ÖNH

• Gruppdiskussioner

• Redovisning och diskussion



Varför är ISP:er viktiga?
• Pedagogiskt instrument

• Instrument för effektivt bedriven utbildning

• …har stor betydelse för bl.a. doktorandens rättssäkerhet, eftersom den 
individuella studieplanen utgör en grund för att avgöra vilka rättigheter 
och skyldigheter doktoranden har i sin forskarutbildning. (HSV 2004)

• Grundläggande dokument vid eventuell indragning av handledning och 
andra resurser  



Ur 6 kap. 29 § högskoleförordningen (HF)

• För varje doktorand ska det upprättas en individuell studieplan. 

• Planen ska innehålla högskolans och doktorandens åtaganden och en tidsplan för doktorandens utbildning. 

• Planen ska beslutas efter samråd med doktoranden och hans eller hennes handledare. 

• Den individuella studieplanen ska regelbundet följas upp och efter samråd med doktoranden och hans eller 

hennes handledare ändras av högskolan i den utsträckning som behövs. 



Några utgångspunkter
• Efter 2010 års autonomiproposition: Minskad detaljreglering av 

utbildningen

• De nationella bestämmelserna kompletteras av lokala regelverk

• Lokala mallar och riktlinjer för utformningen av ISP:er

• Webbaserade verktyg

• Delegeringar av arbetet till fakultets- och/eller institutionsnivåer



Grundläggande rättspraxis om ISP
• Lärosätet har det yttersta ansvaret att fastställa doktorandens ISP även 

om doktoranden inte medverkar till att upprätta planen

• Muntliga överenskommelser kan inte ersätta en ISP

• Avsaknaden av ISP är en allvarlig brist som kan leda till kritik i ett 
tillsynsärende och kan omöjliggöra en indragning av 
handledningsresurser



Några iakttagelser från Högskoleverkets 
tillsynsbesök t.o.m. 2012

• Brister i ISP:er, framför allt när det gäller lärosätenas och doktorandernas 
åtaganden. Planerna varierade i omfattning, tydlighet och precisering.

• Det är ytterst lärosätets ansvar att en ISP innehåller en korrekt 
beskrivning av åtagandena utifrån omständigheterna i det enskilda fallet

• Brister i ISP försvårade för doktoranden att överblicka sin studiesituation

• Brister kunde dessutom leda till att lärosätet inte hade tillräckligt underlag 
att dra in handledningsresurser

(Högskolans regler i praktiken – erfarenheter från Högskoleverkets tillsynsbesök 1998-2012)



Uppföljning av ISP
• Uppföljning ska ske ”regelbundet”

• Överlämnat åt lärosätena att organisera uppföljningen

• Webbaserade verktyg används 

• Uppföljningen dokumenteras ofta genom att en ny ISP fastställs årligen 
för doktoranden 



Några intryck från UKÄ:s 
tillsynsbesök
• I regel finns någon form av ISP för doktoranderna

• Skiftande kvalitet på ISP och på hanteringen. Mallarna används inte alltid

• Varierande intryck av uppföljningarna mellan och inom lärosätena



Några intryck från UKÄ:s 
tillsynsbesök (forts.)
• Flera lärosäten verkar ha ambitiösa och fungerande uppföljningssystem

• … men för några doktorander släpar uppföljningarna efter

• På några lärosäten har det varit svårt att få överblick över uppföljningarna 

• Ibland är dokumentationen av uppföljningarna bristfällig 



Indragning av handledning och 
andra resurser (6 kap. 30 HF)
• Om en doktorand i ”väsentlig utsträckning” åsidosätter sina åtaganden 

enligt den individuella studieplanen

• Rektor beslutar (delegering ej möjlig) 

• Möjlighet för doktoranden och handledaren att yttra sig



Indragning av handledning och 
andra resurser (forts.)
• Prövningen ska göras på grundval av deras redogörelser och annan 

utredning som är tillgänglig. Vid bedömningen ska det vägas in om 
högskolan har fullgjort sina egna åtaganden enligt den individuella 
studieplanen

• Beslutet ska vara skriftligt och motiverat. Kan överklagas till 
Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH)

• Resurserna får inte dras in för den tid då doktoranden är anställd som 
doktorand eller får utbildningsbidrag för doktorander 



Några nedslag i ÖNH:s praxis
• Möjligheten till indragning är uttömmande reglerat i HF

• En grundläggande förutsättning att lärosätet har fastställt en ISP

• Muntliga överenskommelser ersätter ej en ISP

• Rätt beslutsfattare



Några nedslag i ÖNH:s praxis 
• Har doktoranden i ”väsentlig utsträckning” åsidosatt sina skyldigheter 

enligt ISP (flera fall av omfattande överväganden)

• Doktorandens ”personliga agerande” har vägts in i något fall

• Har lärosätet fullgjort sina åtaganden enligt ISP

• Brister i ISP, dokumentation och kommunikation till doktoranden kan ligga 
lärosätet i fatet vid prövningen



Läs mer
• Tillsynsbeslut och tillsynsbesöksrapporter från UKÄ och Högskoleverket

www.uka.se (studenträtt och tillsyn)

• ÖNH

www.onh.se

http://www.uka.se/
http://www.onh.se/


Frågor till gruppdiskussionerna (ISP)
1. Vad är rimligt att ange i en ISP när det gäller

a) lärosätets åtaganden

b) doktorandens åtaganden?

2. Hur bör uppföljningen av ISP:erna ordnas för att fungera på bästa sätt?

3. Vilka förväntningar har ni på UKÄ:s tillsynsverksamhet inom detta område?
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