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Riktlinjer för hantering av bristande framsteg och 
samarbetssvårigheter i forskarutbildningen 
 
Två huvudtyper av problem i forskarutbildningen är bristfälliga insatser från 
doktoranden eller handledaren, så att tempot i utbildningen blir för långsamt, 
och samarbetsproblem, som upplevs som besvärande utan att påverka tempot i 
utbildningen. I föreliggande riktlinjer görs en indelning i tre grader av problem: 

• Normala problem: Problemen är inte större än att de kan hanteras inom 
ramen för den rutinmässiga dialogen mellan doktorand och handledare. 

• Extraordinära problem: Problem som doktorand och handledare inte lyckas 
hantera ska lyftas till berörd avdelningsföreståndare så snart som möjligt och 
allra senast en månad efter att problemet uppmärksammades. 

• Kris: Problem där hanteringen på avdelningsnivå misslyckas ska lyftas till 
prefekten så snart som möjligt och allra senast inom en månad efter att 
problemet klassats som extraordinärt. 

Ansvar och åtgärder 
Ansvarig för problemhanteringen är: 

• Normala problem: Doktorandens huvudhandledare 
• Extraordinära problem: Berörd avdelningsföreståndare (eller prefekten om 

avdelningsföreståndaren är berörd handledare) 
• Kris: Prefekten (eller stf prefekt om prefekten är berörd handledare) 
 
Problemhanteringen ska i första hand inriktas på att ge doktorand och 
handledare det stöd som behövs för att komma till rätta med problemet. 
 
Studierektor för forskarutbildningen kan bistå med råd. 
 
Huvudhandledaren ansvarar för att uppmärksamma avdelningsföreståndaren på 
att ett extraordinärt problem föreligger. Avdelningsföreståndaren ansvarar för 
att anmäla till prefekten att krisläge har inträtt. Därtill har varje medarbetare vid 
institutionen, som får kännedom om problem i forskarutbildningen som 
handledare och doktorand inte gemensamt förmår hantera, ansvar för att 
informera avdelningsföreståndare eller prefekt. 
 
Ansvaret för att problem uppmärksammas faller alltså inte på berörd doktorand, 
som dock oavsett detta har möjlighet att ta initiativet att lyfta problem till 
avdelningsföreståndare respektive prefekt. Vidare har doktoranden enligt 
HF 6 kap 28 § ovillkorlig rätt att få byta handledare. 
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 Vid extraordinära problem eller kris ska den som ansvarar för 

problemhanteringen informera doktoranden om möjligheten att kontakta 
studentkårens doktorandombudsman. 
 
Om framstegen är otillräckliga och institutionen anser att problemet ligger hos 
doktoranden kan institutionen som yttersta åtgärd lyfta problemet till fakulteten. 
Skulle fakulteten då instämma i institutionens bedömning kan fakulteten med 
stöd av HF 6 kap 30 § föreslå för Rektor att besluta att doktoranden inte längre 
ska ha rätt till handledning och andra resurser för utbildningen. 

Att tänka på vid hantering av extraordinära problem och kriser 
gällande bristande framsteg respektive samarbetssvårigheter i 
forskarutbildningen 
 
• Den individuella studieplanen fungerar som ett kontrakt mellan institutionen 

och doktoranden. I en diskussion om bristande framsteg är det viktigt att den 
individuella studieplanen är tillräckligt tydlig om vilka de förväntade 
framstegen är. 

• För att minska risken för missförstånd i kommunikationen hanteras problem 
inte via e-brev utan vid möten som är schemalagda och där alla berörda 
deltar samtidigt. 

• I dessa fall är det viktigt att föra noggranna minnesanteckningar vid 
handledningssamtal och krismöten. Anteckningarna bör godkännas av de 
berörda, helst med namnteckning. Dessa anteckningar utgör viktig 
dokumentation i den fortsatta hanteringen av problemet. 

• De åtgärdsprogram som man kommer fram till bör innehålla 
kontrollstationer, så att det går att avgöra om åtgärderna har haft avsedd 
effekt. 

• Utöver avdelningsföreståndare och prefekt kan det vara lämpligt att i 
problemhanteringen involvera ytterligare personer, som alla berörda har 
förtroende för. 
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