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Hemställan om att dra in handledning och andra 

resurser för doktorand 
 

Bakgrund 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) inkom 2017-03-30 till 

rektor med en hemställan om att dra in handledningsresurserna för doktoranden 

NN (Dnr IEI 2017-00256). Ett sådant beslut ska fattas av rektor efter beredning av 

berörd fakultetsstyrelse som även har att lämna förslag till beslut.  

 

Fakultetsledningen har i detta fall inhämtat kompletterande information från IEI 

och därefter har även viss information inhämtats från NN som också uppmanats 

yttra sig över institutionens yrkande. 

 

Beslut 

Fakultetsstyrelsen beslutar 

- att till rektor överlämna bifogad utredning, och 
- att rekommendera rektor att under rådande omständigheter avslå 

institutionens begäran av de skäl som framgår av utredningen. 

  

Underlag i ärendet 

Bilaga: Hemställan om att dra in handledning och andra resurser för doktorand – 

Förslag till beslut 
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Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid 

dess sammanträde dag som ovan. I beslutet har deltagit ordförande dekanus Ulf 

Nilsson (föredragande), ledamöterna Magnus Borga, Kajsa Uvdal, Camilla Forsell, 

Svante Gunnarsson, Martin Rantzer, Marie Westrin, Astrid Lundmark, Erik 

Claesson och Terese Eriksson. Vidare har närvarit facklig företrädare Karin 

Enander, kanslichef Annalena Kindgren samt styrelsens sekreterare Maria Boberg. 

 

Beslutet justerades omedelbart. 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson   Maria Boberg 

Dekanus   Styrelsens sekreterare 
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Hemställan om att dra in handledning och andra 

resurser för doktorand – Förslag till beslut 

 

Bakgrund 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) inkom 2017-03-30 till 
rektor med en hemställan om att dra in handledningsresurserna för doktoranden 
NN (Dnr IEI 2017-00256). Ett sådant beslut ska fattas av rektor efter beredning av 
berörd fakultetsstyrelse som även har att lämna förslag till beslut.  
 
Fakultetsledningen har i detta fall inhämtat kompletterande information från IEI 
vilken inkom 2017-05-11. Därefter har även viss information inhämtats från NN 
som också uppmanats yttra sig över institutionens yrkande. Detta underlag inkom 
2017-05-29. 
  

Tillämpliga regelverk och praxis 

I Högskoleförordningen 6 kap, 30 § anges under vilka förutsättningar ett lärosäte 
har möjlighet att dra in en doktorands rätt till handledning och andra resurser: 

Om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina 

åtaganden enligt den individuella studieplanen, ska rektor besluta 
att doktoranden inte längre ska ha rätt till handledning och andra 

resurser för utbildningen. Innan ett sådant beslut fattas ska 
doktoranden och hans eller hennes handledare ges möjlighet att 

yttra sig. 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. 

Resurserna får inte dras in för den tid då doktoranden är anställd 

som doktorand eller får utbildningsbidrag för doktorander. 
Förordning (2010:1064). 

I universitetets utbildningsordning för utbildning på forskarnivå (LiU Dnr-2014-
00530) anges att det inför rektors beslut ankommer på respektive fakultetsstyrelse 
att bereda ärendet och lämna förslag till beslut. 
 
I Högskoleförordningen 6 kap, 29 § anges vidare följande rörande individuell 
studieplan (ISP): 

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 
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av högskolan i den utsträckning som behövs. Utbildningstiden får 

förlängas bara om det finns särskilda skäl för det. Sådana skäl kan 
vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom 
totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga 

organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. 
Förordning (2010:1064). 

Med formuleringen ”efter samråd” förstås att högskolan ska inhämta synpunkter 
från handledare och doktorand men att samsyn inte nödvändigtvis behöver uppnås. 
Rätten att besluta om den individuella studieplanen är vid Tekniska fakulteten 
delegerad till berörd institutions prefekt (Dnr LiU-2015-00001). 
 
Då fakultetsstyrelsen tidigare inte berett denna typ av ärende finns inte någon lokal 
praxis för hur framför allt 30 § ska tolkas. Däremot finns ett antal avgörande från 
Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) som avser andra lärosäten. ÖNH har 
bland annat i ett vägledande beslut den 13 april 2012 (reg.nr 451-14-12), gällande en 
doktorand vid KTH, närmare redovisat vad man anser krävs för att man ska kunna 
fatta ett sådant beslut. I det aktuella beslutet, där man bifaller överklagan, 
konstateras att det varken i den individuella studieplanen eller på annat sätt, fanns 
någon tydlig dokumentation om på vilket sätt lärosätet ansett att doktoranden 
ifråga skulle ha åsidosatt sina åtaganden och vad konsekvenserna av detta i så fall 
skulle kunna komma att bli. ÖNH menar också att en utgångspunkt måste vara att 
det lärosäte som upplever brister vad gäller studieprestationen i god tid påtalar 
detta för doktoranden, och ger doktoranden det stöd som behövs för att komma till 
rätta med problemen. Allt detta bör dokumenteras i den individuella studieplanen. 
Betydande vikt läggs med andra ord vid att de åsidosättanden som påtalas ska ha 
dokumenterats i ISP:n. Det finns i och för sig andra avgöranden där ÖNH frångår 
denna princip; bland annat i ett beslut från 2015-11-13 (reg.nr 245-594-15) där 
åsidosättandet avsåg oredlighet i forskning men där ÖNH motiverar sitt avslag på 
överklagandet med att upprätthållandet av god forskningssed regleras i andra 
författningar (bland annat i Högskolelagen 1 kap. 3 a §) och att detta därmed kan 
anses vara grunden för såväl den allmänna som den individuella studieplanen. 
 
IEI:s hemställan 

IEI har i sin hemställan beskrivit händelseförloppet från antagningen av NN den 1 
januari 2015 fram till mars 2017. I korthet understryker IEI särskilt att NN under 
denna tid inte presenterat några forskningsunderlag till sina handledare avseende 
de paper/artiklar som avses ingå i licentiatavhandlingen. Handledarna har därför 
inte kunnat genomföra forskarutbildningen såsom normalt sker. Institutionen 
begär att resurserna för handledning dras in mot bakgrund av NN:s låga prestation i 
forskarutbildningen vad gäller kurser och obefintliga skriftliga prestationer i 
kombination med ovilja att samarbeta kring en ny ISP och innehållet i utbildningen. 
Därutöver har NN även framfört och vidhåller anklagelser om olagligheter vid 
avdelningen som inte kunnat beläggas. 
 
NN antogs den 1 januari 2015 till forskarutbildningsämnet Maskinkonstruktion och 
med licentiatexamen som mål. Antagningen gjordes med koppling till det 
Vinnovafinansierade projektet IMPOz som enligt projektansökan löpte fram till 
2016-10-15 och som utfördes i samarbete med ABB Robotics och Bombardier. 
Huvudhandledaren beskriver en situation där samarbetet med företagen inte 
fungerat trots goda intentioner men där NN inte har velat ta sig an de uppgifter och 
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frågeställningar som legat inom projektet. Istället har NN drivit sin egen 
forskningslinje som inte legat i linje med intentionerna i IMPOz-projektet. NN har 
inte levererat några som helst resultat under de mer än två år som gått sedan 
antagningen. NN har också haft låg aktivitet på arbetsplatsen och inte deltagit i 
gemensamma aktiviteter. Någon ISP fastställdes inte förrän i mars 2016. Detta ska 
ha berott på svårigheter att komma överens med NN om innehållet. Den första 
ISP:n (ISP-1) är undertecknad av handledarna, NN samt fastställd av prefekten 
(bilaga A). 
 
NN skickar 2016-06-29 en e-post till prefekten vid IEI med begäran om att få byta 
huvudhandledare ”[på] grund av oetiska beteende och misstänkt på olagliga 
aktiviteter i avdelningen jag begär handledare byte på min doktorand tjänst”. Den 1 
juli skriver NN till prefekten att han ”jobbar på två artiklar nu, som jag har planerat 
ha färdig i September”.  
 
Frågan om eventuella oegentligheter på avdelningen utreddes av 
institutionsledningen under hösten men utredningen ledde ingen vart då NN 
uppgavs inte vilja gå vidare med anklagelserna. Även försöken att utse ny 
huvudhandledare pågick i en serie möten under hösten. Beslut om ny 
huvudhandledare fattades 2016-12-22. Det framkommer senare att NN 2016-12-14 
lämnat in en anmälan till UKÄ bland annat med klagomål om lång 
handläggningstid för handledarbytet och att handledarbytet skulle varit villkorat av 
att utbildningen skulle kortas ned. LiU lämnade sitt svar 2017-01-31 och NN yttrade 
sig över detta 2017-02-13. UKÄ har ännu (2017-05-28) inte lämnat sin syn på 
anmälan. 
 
En reviderad ISP (ISP-2) fastställs 2017-01-31 av prefekten. Planen är undertecknad 
av NN:s nya handledare men NN godtar inte, och signerar inte, den nya 
studieplanen (bilaga B). 
 
Vid ett möte i närvaro av SACO 2017-02-13 informeras NN av institutionen om att 
hans doktorandanställning inte kommer förlängas när det nuvarande förordnandet 
upphör 2017-03-31. 
 
IEI lämnar in begäran till rektor om att dra in handledningsresurserna för NN 
2017-03-30. 
 
NN:s yttrande  

NN inkom 2017-05-29 med yttrande där han bemöter institutionens yrkande. I 
korthet beskriver NN en situation där han efter antagningen i januari 2015 
lämnades att själv utforma sin ISP och uppger att handledarna inte visade något 
intresse för detta förrän institutionen ett år senare påtalade bristen. ISP-1 
fastställdes i mars 2016. NN beskriver sporadiska handledningstillfällen under de 
första 18 månaderna. Han beskriver handledningen som ”bristande”. I juni 2016 
meddelar huvudhandledaren att han vill ändra inriktningen på arbetet från 
”multidisciplinär” till ”disciplinär” vilket NN hävdar bryter mot såväl ISP-1 som 
projektplanen för projektet IMPOz. 
 
Den 29 juni begär NN att få byta huvudhandledare. Bytet dröjer och leder till att NN 
i december anmäler hanteringen till UKÄ. Under denna period hade NN sporadisk 
kommunikation med sina tilltänkta handledare samt forskarstudierektor och 
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prodekanen med ansvar för forskarutbildning där plan för de fortsatta studierna 
diskuterades och där NN uppmanades ta fram en reviderad ISP. En ny ISP (ISP-2) 
fastställdes i januari och meddelades NN den 16 februari. NN beskriver en oklar 
handledningssituation där de nya handledarna bland annat avsäger sig uppdraget 
och med svårighet att få besked om vilka krav som gäller för att nå examen. 
 
NN beskriver även skeendet efter IEI:s hemställan som bland annat inkluderar en 
tredje ISP fastställd den 3 maj 2017 och som av detta skäl inte vidare beaktas i 
beredningen av hemställan. 
 
NN har av fakultetsledningen ombetts inkomma med utkasten till de manuskript 
som hittills producerats i forskarutbildningen. NN hävdar i en e-post daterad 2017-
05-18 att han aldrig har sagt, muntlig eller skriftligt, att han hade några manuskript. 
Han arbetade på två artiklar sommaren 2016 men att det begränsade sig till 
modellbyggande, inte manuskriptskrivande. NN hävdar vidare att detta arbete inte 
kunnat slutföras då han inte haft fortsatt tillgång till nödvändig programvara. 
 
Bedömning och ställningstagande 

För att kunna dra in rätten till handledning och andra resurser krävs för det första 
att doktoranden i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den 
individuella studieplanen. För det andra ska det vägas in om högskolan har fullgjort 
sina egna åtaganden enligt den individuella studieplanen. Rätten till handledning 
kan inte heller dras in om doktoranden har en doktorandanställning, vilket NN för 
närvarande inte har. 
 
Institutionens yrkande görs mot bakgrund av NN:s låga prestation i 
forskarutbildningen vad gäller kurser och obefintliga skriftliga prestationer i 
kombination med ovilja att samarbeta kring en ny ISP och innehållet i utbildningen. 
Därutöver har NN även framfört och vidhåller anklagelser om olagligheter vid 
avdelningen som inte kunnat beläggas. 
 
I ärendet fanns vid tiden för institutionens yrkande två ISP:er. Den första ISP:n 
fastställdes ett drygt år in i utbildningen. ISP-1 är innehållsligt tunn och innehåller 
följande planerade åtaganden från NN: 

 Att tillsammans med ABB Robotics ”develop multidisciplinary model of 
robot, study structural dimensioning methodology and optimization using 

the MD model”, och tillsammans med Bombardier ”develop 
multidisciplinary model of train, study the balance between disciplines and 
their effect in MD”. 

 Examenfordringarna (för licentiatexamen) uppskattades komma att nås 
Ht18 och till hälften nås Vt17. 

 Vidare planerades deltagande i några doktorandkurser (motsv.), arbete i 
IMPOz projektet samt deltagande i undervisning (omfattning 
ospecificerad). 

Någon information om vad NN förväntades leverera i form av paper/artiklar och 
vad som avses ingå i licentiatavhandlingen framgår inte och heller inte när sådana 
förväntades föreligga. 
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I ISP-2, fastställd 2017-01-31, anges tre artiklar som planeras ingå i avhandlingen 
och som skulle färdigställas 2017-03-31, 2017-06-30 samt 2017-10-31. Tid för 
licentiatframläggning anges till 2018-01-19. Vidare planerades för medverkan i tre 
ospecificerade konferenser eller tidskrift där artiklarna förväntas presenteras eller 
publiceras men där det inte anges när detta förväntas ske. Under avsnittet kurser 
anges 19,5 hp kurser som avklarade och 21 hp kurser som planerade. Något 
slutdatum för resterande kurser anges inte. ISP-2 fastställdes utan att samsyn nåtts 
mellan handledare och doktorand. Detta är i och för sig olyckligt men även om 
samsyn inte nås är det prefektens skyldighet att fastställa en ISP. 
 
När det gäller kursdelen hade NN den 6 april 2017 avklarade kurser om 27 hp 
registrerade i forskarladok av de 40 hp som är kravet för licentiatexamen. Enligt 
egen utsaga har NN 2017-05-29 slutfört 34 hp av kurskravet. 
 
Som framgår av e-post 2017-05-18 har NN inte uppvisat några textutkast till 
avhandling eller till någon av de tre artiklar som anges i ISP-2. 
 
Mot bakgrund av att ISP-1 inte innehåller några egentliga konkreta åtaganden från 
NN:s sida görs bedömningen att NN inte kan anses ha åsidosatt sina åtaganden 
enligt denna studieplan. Det finns heller inte någon annan tydlig dokumentation 
från denna tid som klargör vad NN förväntas prestera i sin forskarutbildning och 
när detta ska ske. I ISP-2 finns förvisso konkreta åtaganden både på kurser och 
avhandlingsarbete i form av artiklar. Vad gäller kursdelen bedöms NN i huvudsak 
har uppfyllt sina åtaganden åtminstone till omfång. Vad gäller avhandlingsarbetet 
konstateras att NN inte presenterat några utkast till artiklar eller avhandling. 
Institutionens yrkande om att dra in handledning och andra resurser görs 
emellertid dagen innan NN förväntades färdigställa sin första artikel och bara två 
månader efter att ISP-2 fastställdes och NN kan inte vid detta tillfälle anses ha 
åsidosatt sina åtaganden enligt ISP-2 i väsentlig utsträckning. Vad gäller ovilja att 
samarbeta om ISP:n, eller svårigheter att komma överens om denna, så är det i sig 
inte ett skäl för att dra in resurserna eftersom institutionen ensidigt kan fastställa 
ISP:n. Inte heller anklagelser om oegentligheter kan utgöra grund för att dra in 
resurserna. 
 
Då NN inte i väsentlig utsträckning kan anses ha åsidosatt sina åtaganden enligt 
den individuella studieplanen finns inte i detta sammanhang skäl att bedöma 
huruvida högskolan har fullgjort sina egna åtaganden enligt den individuella 
studieplanen. 
 
Rekommendation till rektor 

Mot bakgrund av den information som framkommit i ärendet, gällande 
författningar och praxis rekommenderas under rådande omständigheter att 
institutionens yrkande (Dnr IEI 2017-00256) avslås. 
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Linköping 2017-05-31 
 
 
 
 
 
 
Ulf Nilsson Magnus Borga 
Dekanus Prodekanus 
 
 
 
Bilagor: 
Bilaga A - Individuell studieplan fastställd 2016-03-14 
Bilaga B - Individuell studieplan fastställd 2017-01-31 
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