
 

 

HANTERING VID DOKTORANDS MISSNÖJE MED HANDLEDNING 

I forskarutbildningen är relationen mellan handledare och doktorand central. Handledarrollen 

omfattar både att vara ett stöd i produktionen av en doktorsavhandling och att tillsammans 

med doktoranden planera forskarutbildningen och följa upp progressionen mot 

examensmålen. Det är inte ovanligt att doktorander vid enskilda tillfällen eller under perioder 

känner sig missnöjda med handledare eller handledningen. Detta är naturligt med tanke på 

den centrala roll som handledare har för doktorandens utbildning. När doktorand önskar en 

förändring av situationen är det rekommenderat att förutsättningar för förändring skapas 

genom att doktoranden försöker formulera vad missnöjet grundar sig i, undersöker med vem 

och hur problematiken kan avhjälpas samt att en handlingsplan tas fram för uppföljning av 

planerade åtgärder.    

Formulera upplevd problematik 

• Är missnöjet grundat i innehåll i handledningen (exv. inte tillräckligt konstruktiv 

feedback, avsaknad av framåtblickande kritik, bristande ämneskunskap, bristande 

metodkunskap)?  

• Är missnöjet grundat i former för handledningen (exv. sen feedback, lång tid mellan 

samtal, alltför korta samtal, avsaknad av dialog)?  

• Är missnöjet grundat i planering och upplägg av utbildningen (exv. orealistiska 

tidplaner, planer som inte möter examensmålen, bristande administrativa rutiner)?  

• Är missnöjet grundat i ledarskap (exv. skilda förväntningar, liten möjlighet till 

inflytande, bristande kommunikation)?  

• Är missnöjet grundat i personliga aspekter (exv. bristande personkemi, bristande tillit 

till handledaren)?  

 

Undersök med vem och hur problemet kan avhjälpas 

• Om missnöje med handledningen: Finns det förutsättningar att lyfta bristande 

handledning med handledaren, ämnesföreträdare/närmaste chef, eller 

utbildningsledare forskarnivå i syfte att avhjälpa problemet, eventuellt med stöd av 

doktorandombud? 

• Om missnöje med planering och upplägg av utbildningen: Finns det förutsättningar att 

lyfta en diskussion om justering av den individuella studieplanen med handledare, 

eventuellt med stöd av doktorandombud och/eller utbildningsledare forskarnivå? 

• Om missnöje med ledarskap: Finns det förutsättningar att lyfta till diskussion med 

handledare, ämnesföreträdare/närmaste chef eller utbildningsledare forskarnivå, 

eventuellt med stöd av doktorandombud? 

• Om missnöje med personliga aspekter: Finns det förutsättningar att diskutera 

arbetsmiljö med ämnesföreträdare/närmaste chef eller HR? 

Om doktoranden bedömer att det finns förutsättningar att lösa problem enligt ovan kan hen 

kontakta en eller flera av dessa för hjälp med att föra ärendet vidare exempelvis genom att 

kalla till ett samtal. Facklig företrädare kan också medverka om doktoranden är anställd och 

önskar det. 

 



 

 

Ta fram en handlingsplan 

Om problematiken är av sådan karaktär att det vore lämpligt att ta fram en handlingsplan med 

åtgärder kan en sådan göras. Den tas i så fall fram tillsammans av doktorand och handledare, 

eventuellt med stöd av doktorandombud, ämnesföreträdare/närmaste chef eller 

utbildningsledare forskarnivå. En sådan konkret plan framåt för att adressera identifierad och 

kommunicerad problematik kan exempelvis inkludera vad som ska göras, vem som gör vad, 

vilka målen med förändringarna är, hur åtgärderna ska följas upp samt tidpunkt för planerat 

uppföljningsmöte. I förekommande fall ska ISP:n uppdateras och följas upp så att den är i 

enlighet med den framtagna handlingsplanen. 

 

Situationer som ska hanteras separat från den hantering som föreslås ovan 

Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling 

Ingen vid Luleå tekniska universitet (LTU) ska utsättas för hot, våld, diskriminering, 

trakasserier eller kränkande särbehandling. Doktorand som utsätts för våld eller hot om våld 

finner kontaktvägar framåt via denna länk: Trygg på universitetet - Luleå tekniska universitet, LTU. 

Gällande diskriminering och trakasserier kan doktorand vända sig till prefekt eller 

juristfunktionen och kränkande särbehandling (arbetsmiljöfråga) hanteras genom prefekt 

och/eller HR, se även aktuella riktlinjer.  

Avvikelse från god forskningssed 

Vid LTU ska all forskning utföras i enlighet med god forskningssed. Doktorand vars missnöje 

med handledare grundar sig i en misstanke om avvikelse från god forskningssed ska kontakta 

juristerna vid LTU (jurister@ltu.se) för konsultation. Se även forskningsetikwebben för mer 

information.  

Semester, sjukskrivning och tjänstledighet 

Vid LTU har alla anställda rätt till semesterledighet, att vara sjukskrivna, att vara 

föräldralediga och att vårda sjuka barn enligt gällande lagstiftning och avtal. Doktorand vars 

missnöje med handledare grundar sig i förväntningar på arbete vid sådan frånvaro ska vända 

sig till ämnesföreträdare/närmaste chef, LTU:s doktorandombud eller facklig representant.  

https://www.ltu.se/ltu/Trygg-pa-universitetet
https://www.ltu.se/ltu/Organisation/Regelsamling/Riktlinjer/Diskriminering-trakasserier-och-krankande-sarbehandling-1.164461
mailto:jurister@ltu.se
https://www.ltu.se/research/Utbildning-pa-forskarniva/Handbok-for-utbildning-pa-forskarniva/7-Utbildningsprocessen/Forskningsetik/Avvikelser-fran-god-forskningssed-1.199727

