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• 35 lärosäten har fått frågor om bedömning av påföljd, den 3 
januari 2022 har 26 lärosäten svarat på frågorna. 

• Ett lärosäte har inte haft några ärenden de senaste åren och av 
den anledningen inte kunna ge några svar på frågorna. 

• Flera mindre lärosäten har i sina svar angett att de inte har 
tagit ställning till alla frågeställningar pga få ärenden totalt. 

BAKGRUND



• En klar majoritet av lärosätena har en uttalad standardtid vid 
beslut om avstängning. 

• 11 lärosäten har sex veckor som standardtid, sju har fyra
veckor och två lärosäten utgår från åtta veckor. 

AVSTÄNGNINGSTID – FINNS DET EN 
STANDARD FÖR AVSTÄNGNINGSTID?



• Det finns en variation i vad som kan anses vara en 
förmildrande omständighet. Något som flera lärosäten uppger 
är:

• Oerfaren student

• Ringa omfattning, både antalet hp och omfattningen vid ett 
plagiat

• Lång handläggningstid

• Konsekvenserna för studenten

• Personliga skäl

GRUND FÖR EN KORTARE 
AVSTÄNGNING?



GRUND FÖR EN LÄNGRE 
AVSTÄNGNING?

Här går det att se en större likhet i svaren, omständigheter som leder 
till en längre avstängning är:

• Upprepade förseelser
• Erfaren student
• Omfattande fusk
• Förslagenhet
• Omfattningen i antalet hp

Samtliga lärosäten som har erfarenhet av återfallsärenden har svarat att 
återfall ger en längre avstängning. 



INVERKAR OMFATTNINGEN I HP 
PÅ BESLUTET?

Det skiljer sig åt om omfattningen i antalet hp har en inverkan 
på beslutet om åtgärd/längden på avstängningen. Övervikten 
bland svaren lutar åt att det inverkar på beslutet, några 
lärosäten betonar att varje fall bedöms utifrån dess 
omständigheter och att antalet hp kan vara en del i den totala 
bedömningen. 



• Den genomgång av när beslut om en avstängning träder i kraft 
visar på tre huvudsakliga rutiner:

• Omedelbart, dvs dagen för mötet

• Dagen efter mötet

• Närmsta måndag efter mötet

• Det vanligaste är att den infaller samma dag eller dagen efter 
sammanträdet med disciplinnämnden. Uppgift saknas från ett 
flertal lärosäten. 

VERKSTÄLLIGHET AV BESLUT



• De skillnader som framkom mellan landets lärosäten vid 
kartläggningen ger starkt incitament för fortsatt arbete med 
påföljdsfrågor och annat som rör disciplinärenden.

• Vi ska ha likabehandling och rättssäkerhet för studenterna 
som målbild. 

NÅGRA REFLEKTIONER
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