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I 

 

Förord  

Idén till denna uppsats är hämtad ur det praktiska livet och från den rättstillämpning som sker 

vid universiteten och högskolorna runt om i Sverige. Utan diverse intressanta diskussioner 

mellan ledamöterna Jens Schollin, Gunnela Björk, Åke Gustafsson och Martina Blomqvist, 

samt föredragande, Anders Tjernström vid Örebro universitets disciplinnämnd hade denna 

uppsats aldrig blivit verklighet. Med en idé, förståelse och vetskap om tillvägagångssättet 

inom ett lärosäte kommer man dock bara en liten bit på vägen. Uppsatsen du håller i din hand 

har krävt en nypa frustration, ett stort antal resor, flera personliga möten, ett dussin samtal, 

hundratals mail och kanske viktigast av allt; hjälpfulla, trevliga och intresserade myndighets-

personer.   

 

Jag vill även tacka Johan Borre, en stor tänkare. När soluppgången grytt över Örebro har vi 

cyklat mot biblioteket – även de dagar då man helst inte vill stiga ur sängen. Det har betytt 

mycket att ha dig sittande bredvid mig försjunken i såväl skatte- som EU-rätt.  

 

Dessutom riktar jag ett stort tack till Universitetskanslerämbetet (UKÄ) och specifikt 

arkivarien Marie Norell. Du hade inte bara burit upp flera holkar med material från arkivet för 

att jag skulle komma på besök, du satt även merparten av två arbetsdagar för att jag skulle få 

tillgång till allt nödvändigt material. Jag kan inte tacka dig nog. 

 

Därutöver vill jag tacka registratorer och övrig hjälpsam personal på Borås högskola, 

Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i 

Jönköping, Karolinska Institutet, Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, 

Linnéuniversitet, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, 

Stockholms universitet, Södertörns högskola och Örebro universitet. Offentlighetsprincipen 

lever tack vare er! 

 

Sist vill jag tacka min handledare Carolina Saf, som varit en stöttepelare och en hjälp när 

arbetet förefallit problematiskt och svåröverskådligt.  

 

Jag ger det största av tack till er alla. 

 

  



II 

 

Sammanfattning 

Disciplinära regler gentemot studenter som fuskar eller stör finns redan vid 1900-talets början 

reglerade i svensk lagstiftning, och de har under årens lopp reformerats till att spegla det 

rådande samhällets behov. I dagens samhälle förekommer två typer av aktörer som bedriver 

utbildning på högre nivå – universitet och högskolor med statligt huvudmannaskap, och 

enskilda utbildningsanordnare. Rörande det disciplinära förfarandet utgår statliga universitet 

och högskolor från högskoleförordningen (1993:100) medan de enskilda utbildnings-

anordnarna istället utgår från egenskapade regelverk och riktlinjer som reglerar hur 

disciplinära förhållandena ska skötas. 

 

Med siktet inställt mot det disciplinära förfarandet inom såväl statliga universitet och 

högskolor som bland enskilda utbildningsanordnare undersöks hur rättstillämpningen ser ut 

inom lärosätena, samt ifall rättstillämpningen sker på ett likartat och rättssäkert sätt lärosätena 

emellan. Därutöver undersöks i vilken omfattning Högsta förvaltningsdomstolen skapat 

rättspraxis på området, samt om underrätternas avgöranden haft någon betydelse för att täppa 

till luckor i rättstillämpningen. En stor fråga berör huruvida rättspraxis skapats och anammats 

inom det disciplinära området, men kärnan för uppsatsen är ändock huruvida rätts-

tillämpningen, på alla plan, kan anses koherent.  

 

För  att  avgöra  om  rättstillämpningen är koherent eller ej har disciplinära beslut från tio 

lärosäten, under en tidsperiod om två kalenderår, undersökts och sammanfattats. Därutöver 

har rättspraxis och underrättsavgöranden legat till grund för att skapa en övergripande bild av 

området och den problematik som kan tänkas finnas.   

 

Eftersom de enskilda utbildningsanordnarna utgår från självständigt konstruerade regelverk 

och riktlinjer föreligger inga problematiska förhållanden om lärosätet väljer att bortse från 

regeltillämpningen vid andra lärosäten, eller om de väljer att bortse från domstolarnas rätts-

praxis. Mer komplicerat blir det emellertid för de lärosäten som har staten som huvudman. 

Statliga lärosäten har nämligen både att förhålla sig till högskoleförordningen, och att tillämpa 

den koherent (i överensstämmelse med rättstillämpningen hos andra statliga lärosäten). 

Dessvärre ger förordningen ingen vägledning kring vilka bedömningsgrunder de statliga 

lärosätena och domstolarna bör använda vid sina bedömningar av disciplinära förfaranden. 

Det skulle kunna tänkas att de allmänna förvaltningsdomstolarna uppmärksammat 

problematiken rörande ovissheten i hur den disciplinära lagstiftningen ska tolkas och 

tillämpas och att domstolarna därför arbetar för att skapa omfattande vägledande rättspraxis 

inom området. Sådant är emellertid inte fallet – att det inte finns en koherens i 

rättstillämpningen isoleras nämligen inte bara till lärosätena, likaså domstolarna tenderar att 

beakta olika faktorer vid rättstillämpningen. 
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1 Inledning  

"No, we don't cheat. And even  

if we did, I'd never tell you" 

 Tommy Lasorda 

 

Att studenter varnas eller stängs av efter att ha fuskat är ingen ovanlig företeelse på universitet 

och högskolor runt om i Sverige. Fuskmetoderna är mångskiftande och titt som tätt så pass 

kreativa och omsorgsfullt uttänkta att en kan undra om studenten inte hade gynnats 

intellektuellt – och klarat examinationsmomentet, om hon lagt ner samma kraft på studierna.
1
  

 

Traditionella fuskmetoder, såsom fusklappar och otillåtet samarbete, sker fortfarande i stor 

utsträckning i samband med många typer av examinationsmoment. I takt med den snabba 

tekniska utvecklingen har dock även fuskmetoderna kommit att bli mer förfinade och svår-

upptäckta. Den enorma mängd information som finns tillgänglig på Internet och de näst intill 

obegränsade samarbets-, lagrings- och sökmöjligheterna som ryms inom en mobiltelefon har 

nämligen kommit att utgöra ett större hot mot universitetens och högskolornas arbete mot 

fusk.
2
 

 

Det är tydligt att både universitet och högskolor ser allvarligt på fusk och ständigt arbetar för 

att motverka det.
3
 Åtgärder för att upptäcka, och samtidigt reducera antalet fusk, har under 

2000-talet kunnat göras i större skala, bland annat genom införandet av den elektroniska 

antiplagieringstjänsten URKUND.
4
 De senaste tio åren har antalet studenter som anmälts till 

universitetens och högskolornas disciplinnämnder stadigt ökat och för varje år blir allt fler 

anmälda för fusk.
5
 Kanske är det så att fusket verkligen ökat, kanske har metoderna för att 

komma åt fuskande studenter blivit bättre.  

 

1.1 Problemområdet 

Under år 2001 renderade 127 disciplinära ärenden på högskolor och universitet runt om i 

Sverige i avstängning eller varning, elva år senare uppgick samma siffra till 801 stycken. Att 

döma av statistiken som finns tillgänglig hos Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är trenden 

ständigt uppåtgående och för varje år hamnar allt fler ärenden rörande disciplinära förseelser i 

högskolornas och universitetens disciplinnämnder.
6
 

 

                                                 
1
 Se exempelvis: Göteborgs universitets beslut, dnr. D 2011/26, beslutad: 2011-11-14; Örebro universitets beslut, 

dnr. CF 17-361/2012, beslutad: 2012-06-07; Chalmers tekniska högskolas beslut, dnr. C2011/327, beslutad: 

2011-05-13. 
2
 Se exempelvis: Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 12/167-135, beslutad: 2012-08-30; Södertörns 

högskolas beslut, dnr. 419/44/2011, beslutad: 2011-05-02; Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0247-12, 

beslutad: 2012-03-20. 
3
 UKÄ Rapport 2013:6, Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor, s. 10, 13. 

4
 Information om antiplagiatkontrollen URKUND, http://www.urkund.se/SE/uoh.asp (hämtad: 2014-05-19). 

5
 UKÄ Rapport 2013:6, s. 7, 10. 

6
 UKÄ Rapport 2013:6, s. 10. 



2 

 

 

Med regelverk rörande disciplinära åtgärder i ryggen står universiteten och högskolorna med 

grundförutsättningar för att hantera, granska och bedöma disciplinärenden. Dessa regelverk är 

dock inte alltäckande och i slutändan tvingas ledamöterna i de enskilda disciplinnämnderna 

att tolka reglerna, granska domar från domstolarna och i någon mån även utgå från det egna 

universitetets eller högskolans uppfattningar för att kunna komma till beslut.
7
  

 

Antalet disciplinnämnder är många och antalet ärenden som behandlas är än fler.
8
 Av den 

anledningen ställs frågan: kan en student förvänta sig att få samma avstängningstid, för en 

liknande förseelse, vare sig hon studerar vid Örebro universitet, Högskolan i Borås, Chalmers 

tekniska högskola eller något annat av Sveriges universitet eller högskolor?  

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att ge en förståelse för den problematik som kan uppstå i 

samband med att disciplinära förseelser behandlas i universitets och högskolors disciplin-

nämnder eller i någon av de allmänna förvaltningsdomstolarna. I dagsläget verkar de 

disciplinära regelverken ge få anvisningar till vilka bedömningsgrunder som bör beaktas vid 

det disciplinära förfarandet och många gånger framstår det som om både disciplinnämnderna 

och domstolarna, oberoende av varandra, självständigt konstruerar riktlinjer när rättspraxis 

eller annan vägledning är icke-existerande. Uppsatsen tar därför sikte på regel- och rätts-

tillämpningen inom universitetens och högskolornas disciplinnämnder samt på rätts-

tillämpningen inom de allmänna förvaltningsdomstolarna. Beträffande rättstillämpningen 

ligger stort fokus på om det går att fastslå någon samstämmighet i det disciplinära besluts-

fattandet. Både de universitet och högskolor som har staten som huvudman, men också de 

universitet och högskolor som klassas som enskilda utbildningsanordnare behandlas inom 

ramen för uppsatsen. 

 

För att uppfylla syftet kommer fokus att läggas på följande delfrågor:  

1.  Är det möjligt att tala om en koherent och rättssäker rättstillämpning, mellan lärosätena 

såväl som mellan domstolarna, rörande hur disciplinära förseelser bedöms? 

2. Beaktar lärosätena och underrätterna rättspraxis i sin rättstillämpning? 

3.  Är det någon skillnad, vid det disciplinära förfarandet, ifall lärosätet har staten som 

huvudman eller om det rör sig om enskilda utbildningsanordnare? 

 

                                                 
7
 Varken inom Högskoleförordningen (1993:100) (HF); Högskolelag (1992:1434) (HL); Disciplinstadga för 

studenter vid Chalmers tekniska högskola AB (fastställd: 2008-03-01) (Disciplinstadga Chalmers); 

Arbetsordning för disciplinnämnden vid Chalmers tekniska högskola AB (fastställd: 2008-03-01) (Arbetsordning 

Chalmers); Disciplinstadga (rörande studenter vid Handelshögskolan i Stockholm, fastställd: 2012-10-04) 

(Disciplinstadga Handelshögskolan i Stockholm); Regelverk för disciplinära åtgärder vid Högskolan i Jönköping 

(fastställd: 2012-10-26) (Regelverk Högskolan i Jönköping); eller Instruktion för Disciplin- och 

avskiljandenämnden vid högskolan i Jönköping (DAN) (fastställd: 2012-10-26) (Instruktioner Högskolan i 

Jönköping (DAN)) förekommer det alltäckande regleringar då disciplinärenden ska behandlas.    
8
 Jämför 10 kap. 3 § HF med UKÄ Rapport 2013:6, s. 13. 
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1.3 Avgränsningar 

Inom det undersökta området har stort fokus lagts vid disciplinnämndernas egna beslut samt 

avgöranden från de allmänna förvaltningsdomstolarna. Avseende disciplinnämndernas egna 

beslut har uppsatsen avgränsats till att beröra disciplinnämndsbeslut från tio av Sveriges 

högskolor och universitet under en tidsperiod om två kalenderår (2011/2012). De tio lärosäten 

som behandlas i studien är: Borås högskola, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs 

universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Högskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet, 

Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Södertörns högskola och Örebro universitet. 

 

Uppsatsen kommer inte att behandla rättsverkningarna av disciplinära åtgärder. Av högskole-

förordningen (1993:100) (HF) framgår att beslut om en disciplinär åtgärd i form av 

avstängning snarast ska tillställas Centrala studiestödsnämnden (CSN).
9
 Följdeffekterna av en 

avstängning blir att studenten inte kan uppbära studiemedel under avstängningstiden.
10

 Det 

hade varit av intresse, kopplat till de olika universitetens avstängningstider, att undersöka 

huruvida studenterna påverkas ekonomiskt av ett beslut om avstängning och hur lång tid som 

löper innan CSN får uppgift om avstängningen. Dessa frågor har dock inte rymts inom ramen 

för uppsatsen och förblir således ett spännande, outforskat område.  

 

Uppsatsen behandlar inte heller det disciplinära förfarandet i förhållande till Europa-

konventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR) rörande frågor om dubbelbestraffning, 

eller det disciplinära förfarandet ur ett rent straffrättsligt perspektiv. Utgångspunkten för 

uppsatsen är således en förvaltningsrättslig studie. 

 

1.4 Metod och material  

Uppsatsen berör till stor del den rättsvetenskapliga metoden och kretsar kring att undersöka 

disciplinära förseelser ur en rättsvetenskaplig synvinkel.
11

 För att utröna hur lagstiftningen ser 

ut och används har visst fokus således lagts på att undersöka vissa av de traditionella rätts-

källorna – doktrin, praxis och lagstiftning – men likafullt koncentrerats till brukandet av 

empiriskt material i form av myndighetsbeslut (disciplinnämndsbeslut) och underrätts-

avgöranden. Genom användandet och analysen av det omfattande empiriska materialet har en 

juridisk effektanalys gjorts. Den juridiska effektanalysen innebär bland annat en undersökning 

av vilka effekter som lagregler, praxis och övriga regelverk fått i såväl myndigheternas, som 

underinstansernas rättstillämpning.
12

  

 

Myndigheternas beslut är många hundra i antal eftersom de berör tio olika lärosäten under en 

tidsperiod om två kalenderår (nedan i detta stycke följer en lista på samtliga lärosäten för 

studien). Urvalet har gjorts utifrån en kvantitativ forskningsmetod, där ett kvoturval legat för 

                                                 
9
 10 kap. 13 § HF. 

10
 Jareborg, Nils, Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör, 2002, s. 19. 

11
 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2 uppl., Liber, Malmö, 2011, s.194-199. 

12
 Sandgren, Claes, Om empiri och rättsvetenskap, del 1, Juridisk tidskrift, 1995/96, s. 743.  
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handen.
13

 Lärosätena har således inte valts ut slumpmässigt, utan med hjälp av vissa 

uppställda kriterier. Det första uppställda kriteriet var att undersökningen både skulle innefatta 

universitet och högskolor. Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet, 

Örebro universitet, Handelshögskolan i Stockholm och Chalmers tekniska högskola har fått 

representera universiteten, medan Borås högskola, Mälardalens högskola, Södertörns 

högskola och Högskolan i Jönköping istället har fått representera högskolorna. Lärosätena har 

utöver nämnt kriterium även delats in i två undergrupper. De två undergrupperna inbegriper å 

ena sidan statliga universitet och högskolor, å den andra enskilda utbildningsanordnare. 

Urvalsramen har därtill skapats utifrån ett geografiskt perspektiv, samt utifrån möjligheterna 

att samla in den omfattande empirin på ett rimligt och effektivt sätt. Det bör understrykas att 

ett sådant kvoturval kan inverka på generaliserbarheten eftersom alla lärosäten inte åter-

speglas i studien. Genom de urvalskriterier som i slutändan valdes torde dock generaliser-

barheten vara hög då större delen av sektorn tillgodoses.  

 

För att finna material rörande vilka faktorer som påverkar bedömningarna inom lärosätenas 

disciplinnämnder har mailkontakt upprättats med insatta personer vid lärosätena. Dessa 

personer har fått besvara frågor rörande det disciplinära förfarandet vid deras eget lärosäte. De 

allmänt ställda frågorna är utformade för att skapa en uppfattning om disciplinnämndernas 

bedömningsgrunder och är likadant utformade för alla lärosäten. Av integritetsskäl har 

materialet avidentifierats innan det bifogats till uppsatsen.
14

  

 

1.5 Terminologi och definitioner 

En stor del av uppsatsen kretsar kring den verksamhet som bedrivs på universitet och 

högskolor runt om i Sverige. Ingen större vikt har dock lagts på skillnaden mellan de båda. I 

uppsatsen används benämningen universitet och högskolor vanligtvis när särskillnad måste 

göras på universitet och högskolor med staten som huvudman och universitet och högskolor i 

form av enskilda utbildningsanordnare. Då det inte är nödvändigt att särskilja dessa typer av 

verksamhetsformer åt, och då det inte försvårar för läsaren, kommer begreppet lärosäten att 

användas. Begreppet lärosäten syftar under dessa förhållanden till universitet och högskolor 

med staten som huvudman, såväl som universitet och högskolor som är enskilda utbildnings-

anordnare.   

 

I samband med rättsfalls- och beslutskoncentrat har studentens kön inte neutraliserats, utan 

vid sådana tillfällen används, om nödvändigt, hon eller han i förhållande till om det varit en 

kvinna eller man som varit föremål för det disciplinära förfarandet. Inom övriga delar i 

uppsatsen används som regel personens befattning (rektor, student, tentamensvakt etc.) för att 

i det längsta undvika en felaktig användning av personliga pronomen då könet inte tydligt 

framgår. Vid några få tillfällen har det emellertid varit nödvändigt att medvetet använda 

personliga pronomen för att undvika att skapa en svårbegriplig och tungrodd textmassa. 

                                                 
13

 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 2 uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s. 39. 
14

 Bilaga 2, Mailkonversation angående disciplinära förfaranden inom lärosätena till uppsatsen. 
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Benämningen "hon" används vid sådana tillfällen som ett neutralt ord oberoende om det rör 

sig om en kvinna eller man. 

 

I uppsatsen används begreppen fusk och vilseledande som synonymer. UKÄ har i sina 

rapporter valt att dela in disciplinärenden i kategorierna: a) fusklappar och otillåtna hjälp-

medel, b) otillåtet samarbete, c) plagiat och fabrikation, d) förfalskning av dokument, e) 

störande av undervisningen eller verksamheten i övrigt, och f) sexuella eller etniska 

trakasserier.
15

 Punkterna a-d) omfattar fusk eller vilseledande, medan övriga två till viss del 

kan ses som fristående. Samma uppdelningsmetod kommer att användas i uppsatsen.  

 

Begreppet avstängning syftar till ett disciplinärt förfarande där en students handlande ses som 

så pass allvarligt att studenten stängs av, på viss tid, från det aktuella lärosätet. Begreppet 

innebär att studenten, under perioden, varken får delta i undervisning, examinationer eller 

annan verksamhet inom ramen för utbildningen.
16

 

 

Begreppet varning avser istället ett disciplinärt förfarande där en avstängning anses opropor-

tionerlig i förhållande till förseelsen. Beslut om varning innebär inte några begränsningar i 

studentens tillträde till lokaler eller möjlighet att tillgodogöra sig kunskap och slutföra kurser. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsens syftar till att ge läsaren en förståelse för den problematik som kan skapas då 

disciplinära förfaranden ska bedömas. I ifrågavarande kapitel finns möjlighet för läsaren att 

bekanta sig med uppsatsens upplägg och samtliga avsnitts innehåll. 

 

I kapitel 1 introduceras läsaren till uppsatsens innehåll och läsaren presenteras för den 

grundläggande problematik som kan påträffas inom området.  

 

I kapitel 2 behandlas disciplinära åtgärder och förfaranden utifrån en historisk synvinkel. 

Kapitlet är skapat för att ge läsaren en förståelse för de signifikanta lagändringar som skett, 

för att sakta men säkert leda läsaren vidare in i nutid. 

 

I kapitel 3 ges läsaren en förståelse för skillnaden mellan universitet och högskolor med 

statligt huvudmannaskap och enskilda utbildningsanordnare. Kapitlet ska inte bara ge en 

grundläggande förståelse för den yttre skillnaden, utan även skillnaden vid disciplinära 

förfaranden. 

 

Kapitel 4 är en fördjupning av kapitel 3 och leder läsaren genom bakomliggande regler och 

riktlinjer (från anmälan till beslut) för samtliga tio lärosäten som är föremål för studien. 

 

                                                 
15

 Se: UKÄ Rapport 2013:6, s. 8; UKÄ Rapport 2012:19R, Disciplinärenden 2011 vid universitet och högskolor, 

s. 6 
16

 10 kap. 2 § HF; Disciplinstadga Chalmers, s. 1; 3 § Disciplinstadga Handelshögskolan i Stockholm; Regelverk 

Högskolan i Jönköping, punkt 15. 
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Kapitel 5 syftar till att ge läsaren en djupare förståelse för vilka regelverk, och vilka principer 

(förvaltningsrättsliga eller straffrättsliga) som tillämpas vid statliga universitet och högskolor. 

Det avser även att ge läsaren en bild av den doktrin som finns inom området.  

 

I kapitel 6 redogörs för domstolarnas ställning vid disciplinära förfaranden. I kapitlet 

behandlas och studeras intresseväckande och tänkvärda domar från samtliga tre instanser – 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), kammarrätterna (KamR:na) och förvaltningsrätterna 

(FR:na). 

 

I kapitel 7 behandlas disciplinnämndsbeslut från samtliga lärosäten och har både till syfte att 

skapa förståelse för hur de olika disciplinnämnderna motiverar sina beslut, men också för att 

frambringa frågeställningar och huvudbry. 

 

Kapitel 8 innehåller en juridisk effektanalys av innehållet i samtliga ovanstående kapitel. 

Frågor som ställts under arbetets gång besvaras, jämförelser sker och det stora nystan av 

frågor och oklarheter reds ut.  

 

I kapitel 9 presenteras uppsatsens sammanfattande slutsatser. 
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2 Lagstiftning och rättsutveckling 

För att ge en grundläggande förståelse för det disciplinära förfarandet ger detta kapitel läsaren 

ett historiskt perspektiv över vad som förr i tiden kunde leda till att disciplinära åtgärder 

vidtogs gentemot en student. Under årens lopp har motiven till att låta en student bli föremål 

för disciplinära åtgärder skilt sig väsentligt åt och därför kommer kapitlet kronologiskt 

behandla lagstiftning från 1900-talets början till och med dagens förordning rörande 

disciplinära åtgärder, högskoleförordning (1993:100) (HF).  

 

Redan år 1908 infördes lagstadganden om disciplinära åtgärder mot studenter. För att en 

student skulle kunna meddelas en disciplinär påföljd krävdes att studenten exempelvis hade 

gjort sig skyldig till någonting som stred mot god ordning eller anda, som vandaliserat, som 

försummat sina studier eller som visat vanvördnad mot överhuvud. Möjligheterna att vidta 

disciplinära åtgärder gentemot studenter var, av förordningen att döma, tämligen vidsträckta 

och resulterade som regel i en av två påföljder: avstängning i högst två månader med eller 

utan förlust av stipendium, eller varning.
17

 

 

Förordningen från år 1908 upphävdes år 1958 efter att de disciplinära reglerna hade om-

arbetats och förändrats i betydande utsträckning. Genom omarbetningen kom den nya för-

ordningen att alltmer likna dagens indelning rörande uppräkning av disciplinära förseelser.
18

 

De tidigare öppna formuleringarna och det vidsträckta tolkningsutrymmet omformades till en 

numrerad lista bestående av fyra punkter, a-d). Listan bestod av a) störande eller hindrande av 

verksamhet, b) förstörelse eller tillgripande av universitetets egendom, c) användning av 

otillåtna hjälpmedel vid en examination och d) annat överträdande av läroanstaltens stadgar, 

ordningsregler eller föreskrifter. Liksom tidigare kretsade påföljderna kring avstängning och 

varning. Den maximala avstängningstiden utökades dock med en månad och förändrades 

således till tre månader.
19

 

 

Förordningen från år 1958 brukades i nästan två decennier innan den, år 1977, ersattes av en 

nyare förordning. Den nya förordningen kom att utelämna många av de disciplinära grunder 

som tidigare påträffats. Istället för att innefatta överträdelser av universitetets stadgar, 

ordningsregler eller föreskrifter samt vissa brottsbalksbrott såsom tillgrepp (8 kap. 1, 2, 4 §§ 

brottsbalk (1962:700) (BrB)) avsåg den nya förordningen att inbegripa fusk eller vilseledande 

vid studieprestationer samt störande eller hindrande av undervisningen. Liksom tidigare var 

påföljderna varning och avstängning och den maximala avstängningstiden tre månader.
20

 

 

Förordningen från år 1977 blev inte lika långlivad som sin föregångare utan upphävdes och 

ersattes år 1982, bara fem år senare. I förordningen som trädde ikraft år 1982 fanns dock 

                                                 
17

 3, 5 §§ Kungl. Maj:t nådiga stadga (1908:153) angående den disciplinära myndigheten öfver de studerande vid 

rikets universitet och karolinska mediko-kirurgiska institutet, s. 4. 
18

 Jämför strukturen i 2 § Kungl. Maj:t (1958:327) Disciplinstadga för de studerande vid rikets universitet och 

vissa andra läroanstalter, med 10 kap. 1 § HF. 
19

 2-3 §§ Kungl. Maj:t (1958:327) Disciplinstadga för de studerande vid rikets universitet och vissa andra 

läroanstalter. 
20

 1 § Förordning (1977:826) om tillfällig avstängning av studerande vid högskoleenhet. 
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många likheter med förordningen från år 1977. Möjligheterna att stänga av eller varna en 

student som hade överträtt bestämmelserna var näst intill samstämmiga med den äldre för-

ordningens. Ett betydelsefullt ord, "verksamhet", hade dock lagts till för att utvidga för-

ordningens tillämpningsområde. I och med det tillagda ordet kunde förordningen även 

tillämpas vid övrig verksamhet inom ramen för utbildningen, och inte enbart i samband med 

undervisning. Med den nya förordningen förändrades den maximala avstängningstiden från 

tre till sex månader.
21

 Att den maximala avstängningstiden vid disciplinära förseelser 

förändrades torde inte ha varit en tillfällighet. Av prop. 1981/82:193 framgick nämligen en 

bakomliggande önskan om en mer ingripande reglering av avstängningstiderna. I 

propositionen ansågs tre månader inte vara tillräckligt avskräckande för att studenter helt och 

hållet skulle avhålla sig från fusk, emellertid poängterades att en högre gräns endast skulle 

användas vid synnerligen grova fall av fusk.
22

  

 

Förordningen från år 1982 är föregångare till dagens förordning, HF, som trädde ikraft år 

1993. I 10 kap. 1 § HF
23

 stadgas bland annat att disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter 

som 1) med hjälp av ett otillåtet hjälpmedel försökt vilseleda vid en studieprestation, 2) om 

studentens handlande innebär störande eller hindrande av verksamhet inom ramen för 

utbildningen, 3) om studentens handlande stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller 

annan särskild inrättning inom högskolan och 4) om studenten utsätter en annan student eller 

arbetstagare vid högskolan för trakasserier. Påföljden vid förseelser av sådan karaktär att de 

kan inordnas under någon av de fyra punkterna, 1-4), kan leda till varning, eller avstängning i 

högst sex månader.
24

 

 

Genom denna överblick framgår tydligt att synen på vad som kan klassas som en disciplinär 

förseelse har varierat under de senaste hundra åren. Nya synsätt och visioner har vuxit fram 

under tidernas gång och äldre förordningar har ersatts med nya för att spegla det rådande 

samhällets behov. 

  

                                                 
21

 1-2 §§ Förordning (1982:976) om disciplinära åtgärder mot studerande i statlig och kommunal 

högskoleutbildning. 
22

 Prop. 1981/82:193, s. 7. 
23

 Reglerna om disciplinära åtgärder återfinns genom SFS (1998:1003) i 10 kap., tidigare återfanns 

bestämmelserna i 11 kap. HF.  
24

 10 kap. 1-2 §§ HF.  
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3 Statligt huvudmannaskap eller enskilda 

utbildningsanordnare 

Sveriges lärosäten kan styras och bedrivas i en av två former, antingen i form av statligt 

huvudmannaskap eller i form av enskilda utbildningsanordnare. För närvarande styrs 

merparten av de större lärosätena med staten som huvudman (nedan även kallat "statliga 

lärosäten"). Trots att de flesta större lärosäten drivs med staten som huvudman finns det 

emellertid ett antal lärosäten som bedrivs i form av enskilda utbildningsanordnare.
25

 Detta 

kapitel är tänkt att ge insikter i de centrala delar som skiljer de båda verksamhetsformerna åt, 

och är samtidigt tänkt att skapa en grundläggande förståelse för lärosätenas varierande 

regelverk och riktlinjer vid disciplinära åtgärder. 

 

3.1 Statligt huvudmannaskap 

I och med det statliga huvudmannaskapet faller lärosäten, inom den nämnda kategorin, in 

under termen "förvaltningsmyndigheter" och har därmed att iaktta förvaltningsrättsliga lagar, 

regler och allehanda grundläggande principer i sin verksamhet.
26

 De åläggs att bland annat 

iaktta och rätta sig efter högskolelag (1992:1434) (HL), HF, förvaltningslag (1986:223) (FL) 

och vissa principer såsom likhetsprincipen och offentlighetsprincipen. 

 

Ur 1 kap. 9 § regeringsformen (1974:152) (RF) kan den s.k. likhetsprincipen utläsas. Av 

lagrummet framgår att "Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör 

offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta 

saklighet och opartiskhet". De ovanstående aktörerna har således en skyldighet att beakta allas 

likhet inför lagen och se till att mål som hör till samma måltyp bedöms på ett likartat sätt.
27

 

 

Vid myndigheter och andra allmänna organ ska även principen om handlingsoffentlighet råda. 

Principens innebörd är att medborgare ska ha en långtgående rätt till insyn i myndigheters, 

och allmänna organs verksamhet och därigenom även möjlighet att ta del av merparten av de 

handlingar som organen upprättat eller tillhandahåller.
28

 Principen om, och regleringar kring, 

handlingsoffentlighet återfinns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF). 

  

3.2 Enskilda utbildningsanordnare 

De lärosäten som inte har staten som huvudman betecknas enskilda utbildningsanordnare. De 

enskilda utbildningsanordnarna kan vara fysiska, likväl som juridiska personer
29

 och skiljer 

sig betydande från de lärosäten med statligt huvudmannaskap. I lagens mening betraktas de 

enskilda utbildningsanordnarna inte som förvaltningsmyndigheter och tvingas därför inte rätta 

                                                 
25

 Se: bilaga 1 till HF.  
26

 Abrahamsson, Per, Björkman, Ulla, Hallberg, Magnus, Rättsliga regler i högskolan: liten handbok för 

ledamöter i högskoleorgan, 10 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s. 15. 
27

 Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning: en lärobok i allmän rättslära, 5 uppl., Norstedts 

juridik, Stockholm, 1996, s. 439. 
28

 Prop. 1979/80:2 Del A, s. 1. 
29

 1§ lag (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.   
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sig efter samma bestämmelser som statliga lärosäten.
30

 Det är lätt att ge intryck av att de 

enskilda utbildningsanordnarna står helt utanför lagens bestämmelser och således är fria att 

skapa högskoleutbildningar och examinera i den utsträckning de finner önskvärt. Att sådant 

inte är fallet framgår emellertid av lag (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. I 

lagen uppställs höga utbildningskrav på de enskilda utbildningsanordnarna för att de ska 

kunna erhålla tillstånd att examinera högskoleutbildningar på grund-, avancerad eller forskar-

nivå.
31

 Vad som nämns i förordet till departementsserien (Ds) 1992:1 torde kunna ge en 

vägledning till förståelse för syftet med de höga utbildningskraven, vilka allihop kretsar kring 

främjande av hög vetenskaplig kvalitet och trovärdighet: "God kvalitet ska premieras. 

Otillräcklig kvalitet skall inte kunna leva vidare ostörd".
32

 

 

Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Jönköping och Handelshögskolan i Stockholm är i 

nuläget de tre största enskilda utbildningsanordnarna i Sverige. Alla tre ligger nämligen i topp 

avseende hur många helårsstudenter som studerar vid lärosätena, men även avseende 

lärosätenas möjligheter att få utfärda examina. Samtliga tre lärosäten har i själva verket rätt att 

utfärda examina på såväl grund-, avancerad som forskarnivå.
33

 

 

Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping påminner mycket om varandra till 

det yttre. Under år 1993 beslutade regeringen, med bemyndigande från riksdagen, att de båda 

lärosätena skulle ombildas från att drivas av staten, till att bli enskilda utbildningsanordnare i 

form av stiftelser. I samband med ombildandet fastställde även regeringen lärosätenas 

stiftelsestadgar.
34

 Handelshögskolan i Stockholm bildades redan år 1909 på initiativ av det 

svenska näringslivet. Lärosätet har under årens lopp drivits i privat regi och till största delen 

finansierats genom privata medel. Lärosätet har ändock en viss koppling till staten som senast 

år 1993 fastställde Handelshögskolan i Stockholms grundstadgar.
35

 Av de tre enskilda 

utbildningsanordnarna kan vissa likheter utrönas, men trots likheterna finns än fler skillnader. 

De interna regelverken och stadgarna skiftar nämligen beroende på vilket av lärosätena som 

granskas, och samtidigt varierar även studenternas och allmänhetens möjligheter till insyn, 

förståelse och påverkan.
36

 

 

När det rör sig om disciplinära åtgärder utgår statliga universitet och högskolor från 10 kap. 

HF. De enskilda utbildningsanordnarna har emellertid skapat egna regelverk och riktlinjer 

som i väsentligt avseende liknar HF, men som samtidigt är omarbetade i sådan mån att de 

över huvud taget inte kan anses vara en direkt avskrivning.
37

 

 

                                                 
30

 e.c. 12 kap.1 § regeringsformen (1974:152) (RF) samt 1 kap. 1 § HL i samläsning med bilaga 2 HF. 
31

 2 § lag (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina; 4-5, 8-9a, 13 §§ HL.  
32

 Ds 1992:1, s. 4; Prop. 1992/93:169, s. 79–80. 
33

 UKÄ Rapport 2013:2, Årsrapport 2013, s. 12, 126. 
34

 Ds 2013:49, s. 32-36. 
35

 HSV Rapport 2008:37R, Rättssäkerheten för studenter hos enskilda utbildningsanordnare med examensrätt, 

se även historik för Handelshögskolan i Stockholm: http://www.hhs.se/se/About/Pages/default.aspx (hämtad: 

2014-03-30). 
36

 HSV Rapport 2008:37R, s. 5, 26, 27. 
37

 Se: Disciplinstadga Chalmers; Arbetsordning Chalmers; Disciplinstadga Handelshögskolan; Regelverk 

Högskolan i Jönköping; Instruktioner Högskolan i Jönköping (DAN). 
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Det blir tydligt att det inom högre utbildning är omöjligt att i korthet besvara frågan hur 

Sveriges universitet och högskolor ser ut, styrs och vilka regelverk som följs. Trots att 

lärosätena förefaller lika till det yttre kan den interna organisationens uppbyggnad och 

skyldighet att följa vissa regelverk variera i stor omfattning. På samma sätt skiljer sig 

förfarandet bland de olika lärosätena åt vid fråga om huruvida disciplinära förseelser begåtts, 

vilket framgår än tydligare i nästkommande kapitel. 
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4 Förfarandet – från anmälan till beslut 

I föregående kapitel introducerades läsaren till skillnaden mellan statligt huvudmannaskap 

och enskilda utbildningsanordnare, samt i korthet vilka regelverk som kan vara aktuella. I 

ifrågavarande kapitel görs en djupdykning i det disciplinära förfarandet vid de tio lärosätena: 

Borås högskola, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Mälardalens högskola, Stockholms 

universitet, Södertörns högskola, Örebro universitet, Chalmers tekniska högskola, 

Handelshögskolan i Stockholm och Högskolan i Jönköping. De sju förstnämnda lyder under 

HF, där övergripande bestämmelser återfinns beträffande hur förfarandet, från anmälan av en 

disciplinär förseelse till handläggning och beslut av sådan, ska gå till. De tre sistnämnda är 

enskilda utbildningsanordnare och har inom området för det disciplinära förfarandet, själva 

varit tvungna att skapa bestämmelser och riktlinjer över hur sådana förhållanden ska skötas. 

 

För att ge en överblick över de centrala delarna i processen är detta kapitel uppdelat i flera 

underrubriker; 4.1 vilken rör disciplinära förfaranden inom statliga lärosäten och 4.2-4.4 vilka 

rör de olika disciplinära förfarandena hos de tre stora enskilda utbildningsanordnarna. 

 

4.1 Statliga lärosäten 

För statliga lärosäten kretsar det disciplinära förfarandet främst kring 10 kap. 1 § HF. I 

lagrummet räknas de förseelser upp som kan behandlas och tillrättavisas med en disciplinär 

åtgärd. Förseelser som faller utanför lagrummets lydelse är således inte disciplinära förseelser 

i lagens mening och kan därför inte heller tillrättavisas på sådant sätt.  Av lagrummet framgår: 

 

 Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som 

1.  med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation 

 annars ska bedömas, 

2.  stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid 

 högskolan, 

3.  stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, eller 

4.  utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella 

 trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567). 

 

 Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts. Förordning 

(2008:944). 

 

Av övriga lagrum i 10 kap. HF framgår att en anmälan skyndsamt ska upprättas och anmälas 

till lärosätets rektor ifall anmälande part har en grundad misstanke, och på objektiva grunder 

kan redogöra för att oegentligheter som överensstämmer med rekvisiten i 10 kap. 1 § HF 

förekommit. I samband med att anmälan upprättats och inkommit utreds ärendet.
38

  Hur och 

vem som vidare har att fullfölja utredningen framgår inte av lagen och kan därför skilja sig 

från lärosäte till lärosäte.  

 

                                                 
38

 10 kap. 9 § HF. 
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I samband med utredningen ska den berörda studenten ha rätt att yttra sig över den anmälan 

som gjorts. Därefter har rektor, efter diskussion med disciplinnämndens lagfarne ledamot, tre 

alternativ: att lämna ärendet utan vidare åtgärd, att utan vidare handläggning varna studenten, 

eller att hänskjuta ärendet till disciplinnämnden för slutlig prövning.
39

 I de fall rektorn 

bedömer att det senare alternativet ska tillämpas underställs ärendet lärosätets disciplinnämnd 

där beslut om avstängning, varning eller om att lämna ärendet utan åtgärd ska avgöras av 

rektorn som ordförande, en lagfaren ledamot, en företrädare för lärarna och två studerande-

representanter. Nämnden är emellertid beslutsför då endast tre ledamöter är närvarande vid 

disciplinnämndsammanträdet, av dessa tre ledamöter måste dock alltid rektorn och den 

lagfarne ledamoten, eller någon av deras ställföreträdare, inbegripas.
40

 

 

Vid disciplinnämndsammanträdet ska den berörda studenten ha möjlighet att uttala sig om de 

fakta som framkommit i ärendet. I samband med sammanträdet kan även andra personer 

tillkallas för att lämna upplysningar och således bidra till ett skyndsamt och rättssäkert 

förfarande.
41

 

 

Efter att nämnden överlagt ärendet beslutar nämnden att lämna ärendet utan åtgärd, att varna 

studenten, eller att stänga av studenten från undervisning, studieprestationer eller annan 

verksamhet inom ramen för utbildningen vid lärosätet. Av lagen framgår ingen minimitid för 

avstängning, den längsta tid som en student kan bli avstängd är dock sex månader.
42

 

 

Vid ett disciplinnämndsbeslut om varning eller avstängning ska CSN meddelas.
43

 Om 

studenten hävdar att disciplinnämndsbeslutet är felaktigt kan studenten överklaga beslutet till 

FR och vidare till KamR och HFD. För prövning i högre instans än i FR måste dock 

prövningstillstånd meddelas.
44

  

 

4.2 Chalmers tekniska högskola 

Såväl i "Disciplinstadga för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB" som i "Arbets-

ordning för disciplinnämnden vid Chalmers tekniska högskola AB" framgår vilka förseelser 

som kan leda till att en student blir föremål för disciplinära åtgärder.
45

 Av föreskrifterna 

framgår: 

 

 De beteenden och handlingar som kan leda till disciplinära åtgärder gäller den student som 

 1.  försöker vilseleda i samband med examination eller annan verksamhet vid Chalmers, 

 2.  stör eller hindrar undervisning, examination eller annan verksamhet vid Chalmers, 

 3.  utsätter någon annan student eller arbetstagare vid Chalmers för integritetskränkande 

 trakasserier inom högskolans verksamhet eller 

 4.  i övrigt överträder Chalmers stadgar eller annan föreskrift för studenterna. 

                                                 
39

 10 kap. 9 § HF. 
40

 10 kap. 2, 4 §§ HF.  
41

 10 kap. 11 § HF. 
42

 10 kap. 2 § HF. 
43

 10 kap. 13 § HF. 
44

 33, 34a, 35 §§ Förvaltningsprocesslag (1971:291) (FPL). 
45

 Disciplinstadga Chalmers, s. 2; Arbetsordning Chalmers, s. 1. 
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Vid en jämförelse mellan rekvisiten i Chalmers tekniska högskolas föreskrifter (punkt 1-3) 

och de rekvisit som återfinns i 10 kap. 1 § HF (punkt 1, 2 och 4) är det påtagligt att den 

praktiska innebörden av de båda regelverken är desamma, även om bestämmelserna objektivt 

sett ser aningen olika ut. Den fjärde punkten är emellertid specifik för Chalmers tekniska 

högskola och tar sikte på överträdelse av föreskrifter och ordningsregler inom högskolan eller 

dess verksamhet. Punkten är omfångsrik och har en vid tolkningsram då den bland annat 

innefattar överträdelser av Chalmers tekniska högskolas föreskrifter (exempelvis ordnings-

regler) och stadgar oberoende om försök till vilseledande faktiskt skett.
46

 

 

Liksom hos statliga högskolor ska misstanke om överträdelse av något av rekvisiten, även vid 

Chalmers tekniska högskola, anmälas till rektorn för vidare handläggning. Anmälan ska inne-

hålla de sakförhållanden som uppkommit i ärendet som föranleder misstanke om överträdelse 

av bestämmelserna och ska åtminstone kunna kopplas till ett av de fyra rekvisiten ovan.
47

  

 

När anmälan inkommit ska disciplinnämndens ordförande, tillsammans med föredragaren, 

besluta om huruvida ärendet ska lämnas utan åtgärd eller hänskjutas till disciplinnämnden för 

prövning. Vid de fall då ärendet hänskjuts till nämnden ska studenten informeras över 

anmälningen och få tillfälle att yttra sig över vad som framkommit av utredningen.
48

  

 

Disciplinnämnden vid Chalmers tekniska högskola består av sju personer; två lagfarna 

ledamöter, vicerektor för grundutbildningen, två representanter från lärarna och två 

representanter från studenterna.
49

 Nämnden är beslutsför då minst fem ledamöter är 

närvarande, däribland ordföranden.
50

 När disciplinnämnden håller sammanträde ska studenten 

både ha möjlighet att yttra sig och kunna komplettera med ny fakta i ärendet. Efter enskild 

överläggning beslutar nämnden om att lämna ärendet utan åtgärd, om varning eller om att 

stänga av studenten i högst sex månader. Beslutet delges studenten efter sammanträdet.
51

  

 

Vid ett disciplinnämndsbeslut om avstängning ska CSN meddelas. Om den berörda studenten 

anser att ett disciplinnämndsbeslut rörande avstängning eller varning är felaktigt kan 

studenten överklaga beslutet till Chalmers tekniska högskolas styrelse för omprövning av 

ärendet.
52

 

 

4.3 Högskolan i Jönköping 

I Högskolan i Jönköping finns en kombinerad disciplin- och avskiljandenämnd (DAN). Av 

dokumentet "Regelverk vid disciplinära åtgärder vid Högskolan i Jönköping" framgår vilka 

                                                 
46

 Arbetsordning Chalmers, s. 3. 
47

 Arbetsordning Chalmers, s. 3. 
48

 Arbetsordning Chalmers, s. 3. 
49

 Disciplinstadga Chalmers, s. 2. 
50

 Arbetsordning Chalmers, s. 4. 
51

 Arbetsordning Chalmers, s. 4. 
52

 Arbetsordning Chalmers, s. 4. 
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förseelser som kan leda till disciplinära åtgärder,
53

 och av föreskrifterna i dokumentet 

framgår: 

 

 Följande handlingar, beteenden eller underlåtelser kan och får ligga till grund för att HJ i särskilt 

föreskriven ordning beslutar om att vidta Disciplinär åtgärd mot Student. 

 i) Om en Student med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller 

 när en studieprestation annars ska bedömas, 

 ii)  Om en Student stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för 

 utbildningen vid HJ. 

 iii) Om en student stör verksamheten vid HJ:s bibliotek eller annan särskild inrättning inom HJ, 

 iv) Om en Student utsätter annan Student eller arbetstagare vid HJ för sådana trakasserier eller 

 sexuella trakasserier som avses i 1 kap 4 § diskrimineringslagen. 

 v)  Om en Student, dock ej Forskarstudent, inte betalar kåravgift till Jönköpings Studentkår i den 

 ordning som Jönköpings studentkår har beslutat. 

 

Även Högskolan i Jönköpings bestämmelser om och rekvisit för disciplinära åtgärder liknar 

de rekvisit som återfinns i HF. Punkt 1-4 är näst intill identiska, med den enda skillnad att 

punkterna är anpassade till att specifikt omfatta studenterna vid Högskolan i Jönköping. Den 

femte, och sista, punkten i Högskolan i Jönköpings grunder är dock helt unik för lärosätet och 

innebär en tvångsanslutning, genom betalning av kåravgift, till Högskolan i Jönköpings 

studentkår. För majoriteten av Sveriges lärosäten avskaffades kårobligatoriet 1 juli 2010
54

 

men då Högskolan i Jönköping är en enskild utbildningsanordnare finns ändå möjligheten att 

kräva av studenterna vid högskolan att ansluta sig till studentkåren, med hot om att annars bli 

föremål för disciplinära åtgärder. 

 

Ett ärende som rör disciplinära förseelser ska anmälas till DAN och handläggas av en 

sekreterare. Sekreteraren har som uppgift att utreda ärendet genom kompletterande av 

uppgifter från  samtliga berörda parter. Den berörda studenten ska, i och med utredningen, ha 

möjlighet att yttra sig i ärendet. När sekreteraren fått in all erforderlig information ska 

sekreteraren presentera ärendet och utredningen för disciplinnämndens ordförande vilken har 

som uppgift att besluta om huruvida ärendet ska lämnas utan vidare åtgärd eller om det ska 

hänskjutas till DAN för prövning.
55

 

 

DAN består, vid disciplinärenden, av sju ledamöter; en ordförande som också är lagfaren 

ledamot, fyra representanter från lärarna och två representanter från studentkåren. Därutöver 

ska det även finnas en sekreterare närvarande för protokollförning vid sammanträdena. För att 

nämnden ska vara beslutsför krävs att minst tre ledamöter är närvarande, däribland den 

lagfarna ledamoten samt en representant från lärarna.
56

 När disciplinnämnden håller 

sammanträde ska den berörda studenten både ha möjlighet att yttra sig och utveckla sin 

                                                 
53

 Regelverk Högskolan i Jönköping, punkt 11. 
54

 Prop. 2008/09:154, s. 1. 
55

 Instruktioner Högskolan i Jönköping (DAN), punkt 29-32. 
56

 Instruktioner Högskolan i Jönköping (DAN), punkt 9-12, 22. 
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mening.
57

 Efter enskild överläggning beslutar nämnden om att lämna ärendet utan åtgärd, om 

varning, om avstängning från prov, eller om avstängning i högst sex månader.
58

  

 

Åtgärden "avstängning från prov" är en åtgärd som är specifik för Högskolan i Jönköping. 

Den nämnda åtgärden är inte lika omfattande som åtgärden avstängning. Studenten har vid 

avstängning från prov möjlighet att delta i undervisning och annan verksamhet vid högskolan 

(vilket inte är fallet vid "vanlig" avstängning). Åtgärden syftar endast till att studenten inte ska 

ha möjlighet att medverka vid prov eller andra typer av moment då studieprestationer bedöms. 

Såväl vid avstängning från prov som vid "vanlig" avstängning får avstängningstiden inte 

överstiga sex månader.
59

  

 

Vid ett disciplinnämndsbeslut om avstängning ska bland annat Högskolan i Jönköpings 

fackhögskolor, studentkåren och CSN meddelas.
60

 Ifall den berörda studenten anser att ett 

disciplinnämndsbeslut rörande varning, avstängning från prov, eller avstängning är felaktigt 

kan studenten överklaga beslutet till Överklagandenämnden vid Högskolan i Jönköping 

(HJÖN).
61

  

  

4.4 Handelshögskolan i Stockholm 

Handelshögskolan i Stockholms bestämmelser om vad som ska kunna föranleda disciplinära 

åtgärder är mer långtgående än bestämmelserna vid Chalmers tekniska högskola och 

Högskolan i Jönköping. Av Handelshögskolan i Stockholms disciplinstadga, 2 §, framgår att: 

 

 Disciplinära åtgärder får vidtas mot studerande, som  

 a)  med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination, prov eller när 

 en studieprestation annars skall bedömas, eller som förfar på sätt som syftar till att ge 

 studerande eller grupp av studerande otillbörlig fördel framför andra studerande när en 

 studieprestation skall bedömas,  

 b)  stör eller hindrar undervisning, examination, prov eller annan verksamhet inom ramen för 

 utbildningen vid högskolan,  

 c)  stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan inrättning inom högskolan, 

 d)  skadar eller tillgriper egendom, som tillhör högskolan eller annars används vid dess 

 verksamhet eller som finns inom lokal eller område, där sådan verksamhet äger rum, 

 e)  lider av psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika, eller har gjort sig skyldig till 

 allvarlig brottslighet, och att det till följd av sådant förhållande bedöms föreligga påtaglig risk 

 att studenten kan komma att skada annan person eller värdefull egendom under utbildningen, 

 f)  utsätter någon annan studerande, arbetstagare eller annan befattningshavare vid  

  högskolan för sexuella trakasserier eller andra trakasserier som avses i 1 kap. 4 § 

 Diskrimineringslagen  (2008:567),  

 g)  förfar oredligt eller annars otillbörligt gentemot annan studerande eller gentemot en 

 arbetstagare eller annan befattningshavare vid högskolan,  

 h)  inte iakttar högskolans föreskrifter om sekretess och anonymitetsskydd för externa 

 uppgiftslämnare, 

                                                 
57

 Instruktioner Högskolan i Jönköping (DAN), punkt 35.1-35.3. 
58

 Regelverk Högskolan i Jönköping, punkt 12, 14, 15. 
59

 Regelverk Högskolan i Jönköping, punkt 14, 15. 
60

 Instruktioner Högskolan i Jönköping (DAN), punkt 47.5. 
61

 Instruktioner Högskolan i Jönköping (DAN), punkt 51. 
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 i)  gör sig skyldig till handling som på goda grunder kan antas utgöra brottslig gärning och som 

 har anknytning till studierna eller finansieringen av studierna vid högskolan eller till person 

 knuten till högskolan, 

 j)  agerar på ett sätt som är ägnat att allvarligt skada högskolans anseende, eller 

 k)  eljest överträder högskolans grundstadgar eller annan föreskrift för de studerande.  

 

 Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts.  

 

 Ett beslut om avstängning innebär att den studerande under viss tid, högst två år, enligt vad som i 

varje särskilt fall föreskrivs inte får delta i undervisning, arbete vid institution, prov, examination 

eller annan verksamhet vid högskolan. Ett beslut om avstängning kan begränsas till att avse 

tillträde till och vistelse i vissa lokaler inom högskolan. Beslut om avstängning kan kombineras 

med att studerande förlorar rätt att uppbära stipendier vid högskolan.  

 

Av Handelshögskolan i Stockholms bestämmelser över vad som kan föranleda disciplinära 

åtgärder framgår att flera bestämmelser är utvidgade (a, b, c, f), men ändock liknar de i HF. 

Därutöver finns även ett antal bestämmelser som rör förseelser och handlingar som bland 

annat kan medföra fara gentemot andra studenter eller personal, som ekonomiskt skadar 

lärosätet eller som kan påverka lärosätets anseende i negativ riktning.  

 

När det är fråga om en förseelse som kan innefattas under någon av punkterna i 2 § ska 

ärendet anmälas till högskolans rektor. Rektorn är ansvarig för att ärendet utreds noggrant och 

ska i samband med utredningsarbetet låta den berörda studenten och övriga personer som kan 

bidra till upplysning angående sakförhållandena i ärendet ha möjlighet att yttra sig. När 

ärendet anses utrett beslutar rektorn vidare om att lämna ärendet utan åtgärd, att besluta om 

varning, om avstängning eller om reglering.
62

  

 

Det bör framhållas att åtgärden relegation, även kallat avskiljande, är en åtgärd som likaledes 

finns inom såväl statliga lärosäten som bland andra enskilda utbildningsanordnare. Emellertid 

måste statliga lärosäten följa särskilda bestämmelser i HL och förordning om avskiljande av 

studenter från högskoleutbildning
63

. Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping 

behandlar avskiljande i samma dokument som andra disciplinära åtgärder, men gör emellertid 

skillnad på de båda förfarandena.
64

 

 

Om studenten anser att rektorns beslut är felaktigt kan studenten överklaga beslutet, såvida 

det rör avstängning eller relegation, till lärosätets disciplinnämnd.
65

 Disciplinnämnden består 

av fem  ledamöter: en ordförande som också är lagfaren ledamot, två representanter utsedda 

av professorskollegiet, en forskarstuderande och studentkårens ordförande.
66

 För att nämnden 

ska vara beslutsför krävs att minst fyra ledamöter deltar i beslutet, däribland den lagfarna 

ledamoten.
67

 När disciplinnämnden håller sammanträde ska den berörda studenten och övriga 

kallade personer ha möjlighet att yttra sig och utveckla sina meningar i ärendet. Nämnden kan 

                                                 
62

 5 § Disciplinstadga Handelshögskolan i Stockholm.  
63

 4 kap. 6 § HF; 1 § Förordning (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning. 
64

 Disciplinstadga Chalmers, s. 1; Regelverk Högskolan i Jönköping, punkt 17. 
65

 4 § Disciplinstadga Handelshögskolan i Stockholm. 
66

 6 § Disciplinstadga Handelshögskolan i Stockholm. 
67

 7 § Disciplinstadga Handelshögskolan i Stockholm. 
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kräva att den berörda studenten personligen infinner sig vid sammanträdet, med risk för 

disciplinära åtgärder om studenten inte handlar i enighet med bestämmelsen.
68

 Efter enskild 

överläggning beslutar nämnden om att lämna ärendet utan åtgärd, om varning, avstängning i 

högst två år eller relegation.
69

  

 

Vid ett disciplinnämndsbeslut om  avstängning eller relegation ska CSN meddelas.
70

  

  

                                                 
68

 8 § Disciplinstadga Handelshögskolan i Stockholm. 
69

 9 § Disciplinstadga Handelshögskolan i Stockholm. 
70

 9 § Disciplinstadga Handelshögskolan i Stockholm. 
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5 Statligt huvudmannaskap: förvaltnings- eller 

straffrättsliga principer? 

Litteratur, vetenskapliga artiklar och andra skrifter som berör disciplinära åtgärder inom 

högskolor och universitet är knapphänt och torde främst begränsas till UKÄ:s (och 

Högskoleverkets (HSV:s)) rapporter
71

 inom området. Det finns dock två välkända namn 

utanför denna myndighets sfär; Hans-Heinrich Vogel, professor emeritus i offentlig rätt, som 

år 2002 skrev "Förfarandet i disciplinärenden enligt högskoleförordningen, några 

förvaltningsrättsliga frågor" och Nils Jareborg, professor emeritus i straffrätt, som år 2002 

skrev "Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör". 

 

Vogel framlägger tidigt i skriften att det disciplinära förfarandet inom disciplinnämnden (vid 

statliga universitet och högskolor) framförallt ska kretsa kring förvaltningsrättsliga lagar och 

regler såvida inget annat särskilt är stadgat.
72

 Med tanke på att statliga universitet och 

högskolor faller under klassificeringen "förvaltningsmyndigheter" är en sådan förklaring inte 

svårförståelig. Med utgångspunkt i Vogels skrift utmärks därför bland annat HL, HF, FL och 

förvaltningsprocesslagen (1971:291) (FPL) som gällande regelverk vid disciplinära 

förfaranden. 

 

Ingen av de förvaltningsrättsliga lagarna ger tydliga indikationer på hur högt eller lågt bevis-

kravet ska sättas vid förvaltningsrättsliga beslut, och därmed ej heller vid disciplinnämnds-

beslut. Det blir av den anledningen felaktigt att tala om någon form av "normalkrav", då 

beviskravet inte är generellt fastslaget utan har sin grund i vilken typ av mål som behandlas.
73

 

Oavsett beviskravet bör ändock påpekas att lärosätet alltid har en skyldighet, liksom rätten 

inom förvaltningsrättsliga mål, att "se till att målet blir så utrett som dess beskaffenhet 

kräver"
74

. Det måste även anses till fullo klarlagt att bevisbördan inom disciplinärenden aldrig 

får påföras studenten utan att det alltid faller på lärosätet att styrka att de påstådda 

övertrampen ägt rum.
75

  

 

Till skillnad från Vogel tar Jareborg sikte på den straffrättsliga teoribildningen och de 

potentiella förstadier som kan urskiljas vid fusk eller vilseledande (förberedelse eller försök), 

hur brottmålsförfaranden går till samt begreppet "uppsåt" i förhållande till "oaktsamhet".
76

 

Vad som är intressant är att Jareborg menar att disciplinärenden inte är av den karaktär att de 

ska bedömas ur en straffrättslig synvinkel, samtidigt som han ändå menar att beviskravet i 

disciplinärenden ska vara jämförbart med det höga beviskrav som ställs inom det 

straffrättsliga området.
77

 

 

                                                 
71

 Se exempelvis: UKÄ Rapport 2013:6; UKÄ Rapport 2012:19R; HSV Rapport 2008:37R.  
72

 Vogel, Hans-Heinrich, Förfarandet i disciplinärenden enligt högskoleförordningen, några 

förvaltningsrättsliga frågor, 2002, s. 1-2. 
73

 Diesen, Christian, Bevis. 7, Bevisprövning i förvaltningsmål,  Norstedts juridik, Stockholm, 2003, s. 19. 
74

 8 § FPL. 
75

 Diesen, s. 73. 
76

 Jareborg, s. 6-7, 9-10. 
77

 Jareborg, s. 25. 
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Förutsättningen för att en disciplinär förseelse ska anses vara ett brott i lagens mening är att 

handlingen finns föreskriven i BrB eller annan straffrättslig lagstiftning, vilket inte är fallet 

vid disciplinära förseelser.
78

 Det måste dock framhållas att en argumentation i linje med 

Jareborgs inte skapar några egentliga motsättningar så länge som de straffrättsliga och 

förvaltningsrättsliga förfarandena särskiljs från varandra, och de straffrättsliga principerna 

inte åberopas vid beslutsfattandet. Ett disciplinärt förfarande kan måhända uppfattas som en 

straffliknande sanktion, men faller ändock utanför ramen för den straffrättsliga begrepps-

sfären.
79

 Jareborg förespråkar likväl, fastän det rör sig om ett förvaltningsrättsligt förfarande, 

att beviskravet ska vara jämförbart med det höga beviskrav som ställs inom det straffrättsliga 

området. Syftet med ett sådant högt satt beviskrav torde dock endast vara att säkerställa att 

rättssäkerheten för den enskilde studenten upprätthålls, och att en godtycklig rättstillämpning 

försvåras. Denna argumentationslinje har även vunnit medhåll bland lärosätena.
80

 Det finns 

emellertid vissa nackdelar med att blanda in ett straffrättsligt tankesätt i det disciplinära 

förfarandet. Eftersom disciplinnämndernas ledamöter, främst lärar- och studeranderepre-

sentanter, endast kan förväntas ha en grundläggande förståelse för lagtext och juridiska 

principer kan problem uppstå när straffrättsliga och förvaltningsrättsliga regler och principer 

diskuteras i samma kontext. För ledamöterna skulle det kunna medföra en ovisshet och 

förvirring beträffande vilka regler som faktiskt ligger för handen, samt i fråga om disciplin-

nämndens funktion. Det är av vikt att inse att det straffrättsliga förfarandet främst reglerar 

frågor rörande brott och straff, medan det förvaltningsrättsliga förfarandet istället reglerar 

tvister mellan enskilda och myndigheter. En disciplinärt åtgärd ska således aldrig framstå som 

en sanktion av straffrättslig karaktär, och studenten ska aldrig ses som en brottsling.  

 

Av diskussionen ovan framgår att både förvaltningsrättsliga och, i viss mån, straffrättsliga 

principer riskerar att användas jämsides i rättstillämpningen när disciplinära förfaranden 

bedöms. När straffrättsliga och förvaltningsrättsliga begrepp används inom området, utan att 

särskiljas i någon betydande mån, kan det emellertid bli svårt att utröna om disciplinärenden 

ska hanteras som en hybrid mellan förvaltningsrätt och straffrätt eller om det i själva verket 

rör sig om ett rent förvaltningsrättsligt förfarande. Av lagstiftning, litteratur, artiklar och 

rapporter kan dock ingen annan tolkning göras än den att det disciplinära förfarandet är rent 

förvaltningsrättsligt och att det är olyckligt att ett straffrättsligt tankesätt, i form av vissa 

straffrättsliga termer, ibland finns närvarande. 

  

                                                 
78

 Leijonhufvud, Madeleine & Wennberg, Suzanne, Straffansvar, 8 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2009, s. 

23; se även: 1 kap. 1 § BrB. 
79

För begreppet "brott", se: 1 kap. 1 § BrB; för "brottspåföljd", se: 1 kap. 3 § BrB. 
80

 Se exempelvis: Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-56/12, beslutad: 2012-03-29; Information om 

disciplinärenden på Örebro universitets hemsida: http://www.oru.se/Utbildning/Regler-for-utbildning/Regler-for-

utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva/Disciplinarenden-/ (hämtad: 2014-05-21). 
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6 Domstolsavgöranden 

6.1 Högsta förvaltningsdomstolens domar 

Det är ytterst sällan disciplinnämndsbeslut når och avgörs i HFD. Den största anledningen till 

det sparsamma antalet domar rörande disciplinärenden i högre instans torde vara att det till 

både HFD och KamR:n krävs prövningstillstånd för att ett mål ska kunna tas upp och avgöras. 

Prövningstillstånd kan bland annat meddelas om det finns skäl att ändra tidigare beslut eller 

om ärendet kan ha prejudicerande verkan och således vara av vikt för framtida avgöranden.
81

 

Under årens lopp har endast ett två disciplinnämndsbeslut avgjorts av högsta instans och 

följaktligen blivit vägledande vid bedömningen. Målen avgjordes år 1996 respektive år 2010 

(när HFD gick under benämningen Regeringsrätten (RegR:n)).
82

  

 

RÅ 1996 ref. 15 

I målet var frågan om huruvida en student som hade medfört ett otillåtet hjälpmedel, i 

form av en rättsfallssammanfattning, till en skriftlig tentamen skulle åläggas disciplinär 

påföljd för sitt handlande. Studenten hävdade att sammanfattningen av oaktsamhet 

medtagits till tentamen. Disciplinnämnden och KamR:n ansåg likväl att det rörde sig om 

ett otillåtet hjälpmedel varför studenten skulle stängas av från utbildningen i sex veckor.  

RegR:n påpekade dock att disciplinnämnderna har som uppgift att noggrant utreda om en 

disciplinär förseelse ägt rum. Den framhöll även att "avstängning utgör ett allvarligt 

ingrepp mot den enskilde studenten. För att ett beslut om avstängning skall få meddelas 

krävs därför att det av utredningen klart framgår att studenten gjort sig skyldig till den 

påtalade förseelsen". Det ansågs i RegR:n inte klarlagt huruvida studenten hade agerat 

avsiktligt och försökt vilseleda vid examinationen eller ej, varför RegR:n ändrade 

KamR:ns dom och upphävde disciplinnämndens beslut om avstängning.
83

   

 

Vad som är intressant i målet ovan är att domstolen underströk vikten av ett högt satt 

beviskrav vid disciplinärenden för att måna om den enskilde studentens situation.  Av 

domstolens argumentation framstår det som givet att en disciplinär åtgärd i form av 

avstängning inte ska åläggas en student som överträtt regelverket, 10 kap. 1 § HF, på grund av 

oaktsamhet, utan endast om studenten avsiktligt överträtt reglerna. Att vidta en disciplinär 

åtgärd mot en student bedömdes således endast kunna motiveras av en noggrann utredning 

som belyser, underbygger och klarlägger att de påstådda förseelserna faktiskt begåtts.  

 

Det dröjde över ett decennium innan ett liknande mål återigen nådde RegR:n för avgörande. I 

och med 1996-års avgörande hade domstolen fastslagit att det skulle finnas en strikt gräns 

mellan oaktsamhet och uppsåt. Domstolen hade således skapat svåröverskådlig materia där 

gränslinjen mellan oaktsamhet och uppsåt ibland verkade förefalla svår att uttyda. 

 

RÅ 2010 ref. 6 
I målet var frågan om huruvida en student som medfört ett otillåtet hjälpmedel, i form av 

en miniräknare, till en skriftlig tentamen skulle åläggas disciplinär påföljd för sitt 

handlande. Det var ostridigt att studenten använde det otillåtna hjälpmedlet vid tentamen, 

men studenten angav till sitt försvar att han inte visste att hjälpmedlet var otillåtet med 

tanke på att information om vilka hjälpmedel som var otillåtna inte hade givits. Det visade 
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sig dock att information om vilka hjälpmedel som var tillåtna (e. c.) fanns tillgänglig på 

tentamensformuläret. Domstolen menade att studenten borde förstått att listan var 

uttömmande. Studenten ansågs inte ha varit oaktsam, utan handlat med uppsåt. 

Disciplinnämndens beslut om avstängning i fyra veckor fick således kvarstå och ansågs 

som väl avvägt.
84

  

 

Under år 2010 tampades domstolen följaktligen med frågan om var gränsen skulle dras mellan 

oaktsamhet och uppsåt i förvaltningsrättsliga mål. Det verkade till viss del vara en diskussion 

om vilka krav som kunde ställas på en student i samband med studier, samt ifall bristfällig 

information, okunskap och viss försumlighet skulle kunna föranleda studenten att undgå 

ansvar för en förseelse som av ordalydelsen skulle falla inom 10 kap. 1 § HF. Domstolen 

redogjorde för att samtliga omständigheter kunde påverka utgången i ett mål, men att en 

avvägning av förhållandena i det enskilda ärendet alltid var nödvändig.  

 

Det kan även nämnas att KamR:n, i det sistnämnda målet, även diskuterade den straffrättsliga 

terminologin rörande bland annat straffrättsligt uppsåtskrav
85

 och straffrättsvillfarelse. RegR:n 

betonade dock att det enligt HF:s reglering var fråga om ett utomstraffrättsligt ansvar vilket 

medförde att BrB över huvud taget inte var tillämplig i frågan.
86

 

 

Prejudikaten från år 1996 och 2010 har fortfarande bäring och såväl lärosätenas disciplin-

nämnder som KamR:na och FR:na refererar ständigt till textpassager i domarna när de 

bedömer om studenten avsiktligen, eller av oaktsamhet, överträtt regelverket.
87

 

 

6.2 Kammarrätternas domar 

När en student eller ett lärosäte är missnöjt med en FR:s omprövade beslut finns möjlighet att 

överklaga beslutet till KamR:n. För att KamR:n ska behandla och pröva ett överklagat ärende 

krävs dock att prövningstillstånd meddelats. På samma sätt som i HFD meddelas prövnings-

tillstånd endast om det anses finnas skäl att ändra beslutet eller om beslut i ärendet kan ha 

prejudicerande verkan och således vara av vikt för framtida avgöranden.
88

  

 

Nedan redogörs för två olika mål, vilka medgivits prövningstillstånd utifrån behovet av 

prejudikat i rättsfrågorna. Båda målen berör lärosätenas skyldighet för att förhindra att vissa 

otydligheter, som annars objektivt sett skulle kunna falla inom ramen för 10 kap. 1 § HF, 

uppstår. Det första avgörandet, från år 2004, behandlade hur bristande information från 

lärosätets sida ledde till att den berörda studenten friades från anklagelserna. Det andra 

avgörandet, från år 2006, rörde istället hur ett ovisst händelseförlopp och icke styrkt uppsåt 

föranledde att den berörda studenten friades från anklagelserna. 
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KamR:n i Stockholm, mål 5835-04 

I målet hade två studenter, vid en individuell hemtentamen, samarbetat vid besvarandet av 

tentamensfrågorna. Samarbetet resulterade i att studenternas arbeten liknade varandra 

språkligt, innehållsmässigt och dispositionsmässigt. Studenterna medgav att de hade utgått 

från att visst samarbete var tillåtet på kursen, men att frågorna skulle besvaras individuellt. 

Vid kursstart hade en mapp med information om HF, HL och regler vid fusk överlämnats 

till studenterna, men några generella regler för individuell hemtentamen hade inte kunnat 

utläsas av informationen. Att lärosätet givit bristfällig information angående såväl 

begreppet "individuell hemtentamen" som på vilket sätt samarbete fick ske styrktes av två 

vittnen. KamR:n upphävde disciplinnämndens beslut om avstängning och friade 

studenterna från anklagelser om otillåtet samarbete.
89

 

 

Av ovanstående avgörande framgår att det är av vikt, för att disciplinnämnderna över huvud 

taget ska kunna ålägga en student en disciplinär åtgärd, att lärosätet givit ingående 

information om examinationens utformning, samt om vilka hjälpmedel som är tillåtna vid 

examinationen. Det andra avgörandet, från år 2006, är likartat men berör istället händelsen då 

studenten missat att erforderlig information faktiskt givits.   

 
KamR:n i Stockholm, mål 6169-05 
I målet hade studenten medfört ett otillåtet hjälpmedel i form av särtryck till en 

salstentamen. Studenten anförde att hon hade kommit sent till tentamen och därför missat 

den muntliga informationen, men poängterade att hon inte hade för avsikt att fuska och att 

hon direkt tagit kontakt med tentamensvakten då hon insåg att särtrycket kunde bedömas 

som ett otillåtet hjälpmedel. Vid vaktens svar om att hjälpmedlet var otillåtet lämnade 

studenten ifrån sig särtrycket. KamR:n bedömde att det var ostridigt att studenten medtagit 

ett otillåtet hjälpmedel till tentamen, men ansåg att studentens berättelse om händelse-

förloppet inte var osannolik. Mot bakgrund av det som framkommit i ärendet gjorde 

KamR:n ingen annan bedömning än den som gjorts i FR:n. Disciplinnämndens beslut om 

avstängning upphävdes och studenten friades från anklagelser om försök till vilseledande 

vid examination.
90

 

     

Att studenten missat informationen beträffande examinationens utformning, samt beträffande 

vilka hjälpmedel som var tillåtna eller otillåtna innebar inte att uppsåt till vilseledande 

automatiskt kunde fastställas av disciplinnämnden eller av domstolen. Då studentens 

berättelse om händelseförloppet inte ansågs osannolik, och då uppsåt inte kunde fastställas, 

friades studenten från anklagelserna. Båda avgörandena ger således för handen att tydlig 

information från lärosätets sida är av vikt för utgången, och samtidigt bör understrykas att 

uppsåt alltid måste prövas. 

 

Det är klarlagt att lärosätena är skyldiga att avhjälpa oklara instruktioner och otydlig 

information. Nedanstående avgörande, från år 2011, understryker dock att studenter också har 

vissa skyldigheter gentemot lärosätet. Domstolen tar där nämligen sikte på studenternas 

undersökningsplikt och hur långtgående skyldigheter en student kan förväntas ha för att 

förhindra plagiat vid grupparbeten.  
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KamR:n i Stockholm, mål 6151-10 

I målet från 2011 hade flera studenter (A, B och C) tillsammans skrivit en gruppuppgift. 

Studenterna hade delat upp uppgiften mellan sig och tydligt redovisat vilka delar som 

respektive gruppmedlem skrivit. Det visade sig senare att stora delar av uppgiften varit 

plagierad. Utredningen visade att studenterna plagierat text och hanterat referenserna på ett 

felaktigt sätt. En av de berörda studenterna (A) medgav att arbetet var undermåligt, men 

uppgav att det inte var fråga om försök till vilseledande i form av otillåtet plagiat. KamR:n 

var av annan åsikt och betonade att studenten (A) var forskarstudent och hade gedigen 

studieerfarenhet. De menade därmed att hon borde ifrågasatt övriga studenters insatser och 

underströk samtidigt att samtliga studenter i ett grupparbete är ansvariga för uppgiftens 

innehåll. Huruvida övriga gruppmedlemmar var obekanta för studenten saknade inte 

betydelse, men skulle än mer skulle höja kravet på ett individuellt ansvarstagande. 

KamR:n ansåg således att plagiat i syfte att vilseleda läraren hade skett och studenten (A) 

stängdes av i fyra veckor.
91

 

 

KamR:n betonade en students individuella skyldighet att förebygga plagiat, trots att studenten 

måhända inte själv hade plagierat. Det bör nämnas att hänsyn även togs till studentens 

utbredda erfarenheter av akademiska studier och att hon därför borde varit mer uppmärksam. 

Huruvida de tre studenterna delade upp gruppuppgiften mellan sig och skrev olika textmassor 

saknade betydelse i målet. Samtliga gruppmedlemmar bedömdes ansvara för grupparbetet 

som helhet. Detta torde vara ett tydligt ställningstagande från domstolens sida då den berörda 

studentens agerande likväl skulle kunna falla in under begreppet oaktsamhet, alternativt 

likgiltighet, i och med att studenten inte ifrågasatte tillkomsten av den plagierade textmassan. 

Huruvida sådan oaktsamhet eller likgiltighet förekommit tog domstolen, skriftligen, emeller-

tid inte ställning till. 

  

De ärenden som når KamR:n är oerhört varierande, men de har alla en sak gemensamt – de 

innehåller element och sakförhållanden som gör att de förefaller svårbedömbara. Med ständigt 

skiftande sakförhållanden är ett ärende sällan likt ett annat, och det är först när ärendet 

överklagas och tas upp i domstol som felaktigheter kan avhjälpas och frågetecken rätas ut. 

 

6.3 Förvaltningsrätternas domar 

För avgörande av ett disciplinnämndsbeslut i FR krävs inget prövningstillstånd. En student 

som, hos lärosätet, fått ett negativt beslut i form av varning eller avstängning har således rätt 

att överklaga beslutet och få det prövat ånyo. Med tanke på det enkla och, för studenten, 

kostnadsfria förfarandet (kostnadsfritt såtillvida inget eget ombud anlitas) är det inte ovanligt 

att disciplinnämndsbeslut överklagas till någon av FR:na.
92

 Nedan följer ett flertal domar som 

belyser hur de olika FR:na placerar bevisbördan, beviskravet och vilka bedömningsgrunder de 

beaktar vid bedömningen av avstängningens längd. 

 

Ett intressant mål togs upp i FR:n i Linköping i början av år 2013. I målet beslutade FR:n i 

linje med den berörda studentens yrkande om att avstängningen skulle omvandlas till en 

varning. Rätten klargjorde att studenten inte kunde anses ha agerat med uppsåt, och att det 
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således rörde sig om ett oaktsamt handlande. Med utgångspunkt i praxis skulle dock ett sådant 

agerande egentligen föranleda att studenten friades från anklagelserna, istället för att fällas. 

 

FR:n i Linköping, mål 836-13 

Vid en tentamen var det endast tillåtet att medta lagbok innehållande s.k. "flärpar" för att 

hitta rätt, och därtill högst fem stödord per sida. Studenten hade vid examinationstillfället 

omfattande anteckningar i lagboken vilket, av lärosätets disciplinnämnd, klassades som 

"otillåtna anteckningar" (otillåtet hjälpmedel). FR:n ansåg att det inte var klarlagt att 

studenten hade för avsikt att vilseleda vid examinationen. Den poängterade att det var 

tveksamt om anteckningarna kunde vara till större hjälp. FR:n ansåg, istället för 

avstängning i nästan sex veckor, att varning skulle tilldelas studenten.
93

 

 

I ett annat avgörande ges exempel på när FR:n strikt följer den praxis som skapats av RegR:n. 

Eftersom ord stod mot ord i målet kunde det inte anses klarlagt om studenten hade försökt 

vilseleda vid examinationen eller ej. Studenten kom därför att frias från anklagelser om försök 

till vilseledande.  

 
FR:n i Luleå, mål 1612-13 

Studenten hade till en salstentamen medfört otillåtna hjälpmedel i form av anteckningar. 

Studenten hävdade att hon använde anteckningarna som repetition innan tentamen och, 

med anledning av att hon var sen, råkade föra med sig dem till skrivplatsen. I samband 

med att tentamen startade upptäckte hon en bunt med papper och lämnade dem till 

skrivvakten. När studenten samlade ihop sina skrivpapper upptäckte skrivvakten ett papper 

med anteckningar i studentens väska (vilken stod vid studentens skrivplats), detta 

föranledde att studenten genast avlägsnade sig från tentamen. Studenten påtalade att hon 

inte använt sig utav anteckningarna och därmed inte försökt vilseleda vid examinationen. 

FR:n ansåg att tentamensvaktens och studentens ord stod mot varandra i målet och kunde 

därför inte finna händelseförloppet klarlagt. FR:n menade således att disciplinnämnden 

saknat fog för att besluta om avstängningen.
94

 

 

Ovanstående avgörande är ett gott exempel på att ett klarlagt händelseförlopp och utrett 

uppsåt alltid bör vara dominerande vid rättstillämpningen. Av ovanstående avgörande, samt 

av ett flertal andra avgöranden från FR:na, kan även vissa bedömningsgrunder utläsas. 

Domstolarna verkade nämligen ta sikte på parternas uttalanden, minnesbilder och förklar-

ingar, men även på bakomliggande dokument och omständigheter som kunde tyda på om 

studenten hade använt sig av otillåtna hjälpmedel eller ej (exempelvis om det var styrkt att 

fusklappar eller andra personers författade texter hade använts och plagierats).
95

 

 

I flera FR:r rörde målen plagiat. De två målen nedan är sammanfattningar av överklagade 

disciplinnämndsbeslut från två olika lärosäten i Sverige. Vad som är intressant i målen är 

FR:nas bedömningar om att avstängningstiderna ansågs "väl avvägda". För att inte trötta ut 

läsaren med ett tiotal sammanfattningar görs endast två, det finns dock många fler exempel 

som visar på stor spridning i avstängningstid, trots att målen rör samma typ av företeelse.
96
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FR:n i Falun, mål 4662-12 

Studenten hade vid en kompletteringsuppgift svar som, inte obetydligt, överensstämde 

med en annan students svar trots att uppgiften skulle göras individuellt. Studenten anförde 

att hon inte hade förstått uppgiften och därför bad en annan student om hjälp, men inte 

med avsikt att vilseleda. Hon uppgav även att hon inte fått någon information om hur 

referering skulle gå till. FR:n ansåg att studenten, med hänsyn till såväl innehåll som 

disposition, gjort sig skyldig till plagiat och att avstängningstiden om sex veckor var väl 

avvägd med tanke på förseelsens art och grad.
97

 

 

FR:n i Göteborg, mål 2275-13 

Två studenter hade tillsammans, i samband med en skriftlig redovisning, lagt in en annan 

persons text i deras projektarbete. Studenterna uppgav att det stämde att de till en början 

hade klippt in text i dokumentet, men att texten endast var tänkt som exempel och inte 

menad att användas i slutprodukten. Studenterna menade därför att deras avsikt inte var att 

vilseleda, men att arbetet råkat skickats in med de plagierade textpassagerna på grund av 

tidsbrist. FR:n ansåg att studenterna vilselett genom plagiat och att anförandet om tidsbrist 

inte föranledde någon annan bedömning än den disciplinnämnden gjort. Studenterna blev 

således avstängda i tre veckor och FR:n ansåg avstängningstiden väl avvägd.
98

 

 

Att avstängningstiden varierar i hög grad mellan Sveriges förvaltningsdomstolar är emellertid 

inte besynnerligt. Av artikeln "Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör" skriven av 

professor Nils Jareborg poängteras att varje disciplinärt ärende är unikt och att det av vikt att 

ta hänsyn till studentens personliga förhållanden vid bedömning av hur allvarlig en förseelse 

är, samt för att utröna hur lång avstängningstiden bör vara.
99

 Dessa argument torde till viss del 

kunna stå i samklang med, och förklara, växlande avstängningstider – förutsatt att samtliga 

lärosäten och domstolar använder Jareborgs argument och utgångspunkter vid 

bedömningarna. Vad som däremot förefaller problematiskt är när det disciplinära besluts-

fattandet endast bygger på utvalda delar av Jareborgs argumentation, eller rent av helt andra 

premisser. I nedanstående sammanfattning ges exempel på när varken Jareborgs artikel eller 

de argument och utgångspunkter som Jareborg förespråkar nämns, istället utgår domstolen 

från att det förekommer en normalpraxis på området.  

 

FR:n i Växjö, mål 4551-13 
I den förvaltningsrättsliga domen framgick att andra avgöranden på området indikerade 

avstängning i fyra veckor vid plagiering, samt avstängning i fyra veckor där miniräknare 

medtogs till ett examinationsmoment trots att sådan inte var tillåten och därför utgjorde ett 

otillåtet hjälpmedel.
100

    

  

Det är tydligt att det emellanåt sker en del märkliga, men ändock intressanta avgöranden. 

Några banbrytande slutsatser kan inte alltid göras med hjälp av dessa avgöranden, men det är 

ändå möjligt att konstatera att det föreligger en viss problematik beträffande rätts-

tillämpningen. Många gånger grundar sig problematiken i att det disciplinära området (10 

kap. HF) fortfarande är ett relativt oreglerat rättsområde. Det bör dock understrykas att FR:na 

tenderar att använda den rättspraxis som finns om ärendet innehåller frågor där rättspraxisen 

kan vara till vägledning för beslutet. Det verkar, med få undantag, till och med vara kutym att 

FR:na refererar till RÅ 2010 ref. 6 eller RÅ 1996 ref. 15 för att understryka vikten av ett högt 
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satt beviskrav. FR:na skriver således, gång efter annan, att studenten hellre ska frias än fällas 

såvida inte lärosätets argumentation är så pass underbyggd att händelseförloppet och 

studentens ansvar kan anses klarlagt.
101

 

 

Ytterligare praxis hade dock behövt skapas för att täppa till alla luckor i rättstillämpningen. 

Rättsfallen visar nämligen även på andra brister i FR:nas bedömningar. Vid tämligen lika 

ärenden, men med olika långa avstängningstider, anser FR:na ständigt att avstängningstiderna 

är "väl avvägda". Bedömningarna görs utan att domstolarna över huvud taget befattar sig med 

frågan om vad som utgör en väl avvägd avstängningstid och resultatet blir många gånger att 

tämligen lika ärenden får olika långa avstängningstider. Ur disciplinnämndernas synvinkel 

torde dock FR:nas uttalande om en väl avvägd avstängningstid vara ett tecken på lärosätets 

och den aktuella disciplinnämndens goda och riktiga rättstillämpning.  
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 Se exempelvis: FR:n i Falun, mål 4662-12, meddelad: 2013-01-07; FR:n i Göteborg, mål 2275-13, meddelad: 

2013-11-25; FR:n i Uppsala, mål 2439-13, meddelad: 2013-06-05. 
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7 Beslut inom högskolor och universitet 

Varje år blir hundratals studenter föremål för disciplinära åtgärder vid lärosäten runt om i 

Sverige.
102

 För att undersöka differensen mellan antalet avstängningar och varningar, samt för 

att granska avstängningstidens längd bland högskolorna och universiteten valdes, som bekant, 

tio av Sveriges lärosäten ut. Sammanlagt omfattade materialet en mängd beslut där 

disciplinnämnderna kom att lämna ärendet utan åtgärd, men än mer intressant, 570 ärenden 

som resulterade i disciplinära åtgärder. Av de 570 ärendena renderade 464 ärenden i 

avstängning och 106 i varning.
103

 Kapitel 7.1 och 7.2 kommer utgå från samtliga 570 ärenden, 

vilka återfinns i Bilaga 1, Avgöranden från disciplinnämnderna för perioden 2011-01-01 – 

2012-12-31. 

 

De disciplinära förseelserna rubriceras för det mesta "försök till vilseledande" och hänvisar 

till 10 kap. 1 § HF eller, för enskilda utbildningsanordnare, till något av de bakomliggande 

dokumenten. Begreppet "försök till vilseledande" är brett och pekar allt från fusklappar och 

otillåtna hjälpmedel (exempelvis miniräknare, särtryck, otillåtna anteckningar som inte 

uttryckligen angetts såsom tillåtna) till otillåtet samarbete, plagiat och fabrikation och 

förfalskning av dokument.
104

  

 

7.1 Försök till vilseledande medelst otillåtet hjälpmedel i form av 

anteckningar 

Tidigare har givits exempel på att avstängningstidens längd varierar (i veckor) mellan olika 

domstolar trots att det rör sig om liknande förseelser. Oberoende av den stora skillnaden 

finner dock domstolarna ändå, ideligen, avstängningstiden "väl avvägd" i förhållande till 

förseelsen. Mellan lärosätena påträffas en liknande problematik, en problematik där 

avstängningstiderna ofta verkar vara beroende av än fler faktorer. För att ge exempel på hur 

avstängningstiderna kan variera mellan lärosäten, samt för att utröna vilka bedömnings-

grunder lärosätena beaktar vid rättstillämpningen, kommer förseelsen "försök till vilseledande 

medelst otillåtet hjälpmedel i form av anteckningar" att användas som utgångspunkt. I 

samtliga nedanstående ärenden har den typ av anteckningar som omnämnts varit förbjudna 

vid tentamen och således bedömts som otillåtna hjälpmedel. 

 

I tabellen nedan uppställs de undersökta lärosätena i ordningen universitet, högskolor och 

enskilda utbildningsanordnare. Avseende rubriken "Antal" räknas, för kalenderåren 2011 och 

2012, ärenden där "försök till vilseledande medelst otillåtet hjälpmedel i form av 

anteckningar" har uttryckts i beslutet. Beslut som endast rubriceras "försök till vilseledande 

medelst otillåtet hjälpmedel" är följaktligen borttagna för att inte skapa felaktiga resultat. 

Angående rubriken "Avstängningstid" beräknas kortaste tid, längsta tid, median- och 

medelvärde i antal veckor. 
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 UKÄ Rapport 2013:6, s. 10. 
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 Bilaga 1, Avgöranden från disciplinnämnderna för perioden 2011-01-01 – 2012-12-31. 
104

 UKÄ Rapport 2013:6, s. 8.  
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Tabell 1 - "Försök till vilseledande medelst otillåtet hjälpmedel i form av anteckningar"  

bland samtliga undersökta lärosäten år 2011 och 2012.105 

 

Vid Chalmers tekniska högskola anmäldes endast några enstaka beslut rörande otillåtet 

hjälpmedel i form av anteckningar under år 2011 och 2012
106

, emellertid framgår av tabell 1 

att utgången i målen var desamma. Av samtliga ärenden ansåg disciplinnämnden att normal-

påföljden om sex veckor, vid försök till vilseledande vid examination, var fullt tillräcklig.  

   

Chalmers beslut, dnr. C2012/346 

Studenten vid Chalmers tekniska högskola hade vid en tentamen med sig flera buntar 

anteckningar. Då studenten uppsökte toaletten hörde tentamensvakten prasslande av papper. 

Vid tentamensvaktens förfrågan tog studenten upp anteckningarna ur byxfickorna. 

Disciplinnämnden ansåg att det var klarlagt att studenten hade försökt vilseleda vid tentamen 

och bedömde normalpåföljden tillräcklig. Studenten stängdes därför av i sex veckor.
107

  

 

Vid Göteborgs universitet och Mälardalens högskola blev en del studenter ertappade med 

otillåtna hjälpmedel i form av anteckningar.
108

 På samma sätt som vid Chalmers tekniska 

högskola verkade de två lärosätena förhålla sig till en normalpåföljd där en avstängningstid 

om sex veckor var etablerad för samtliga varianter av försök till vilseledande. Trots att sex 

veckor var normalpåföljden indikerade besluten från de båda lärosätena dock att 

normalpåföljden inte var konstant utan kunde förändras till att inrymma såväl varning som 

färre eller fler avstängningsveckor.
109
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 Bilaga 1, Avgöranden från disciplinnämnderna för perioden 2011-01-01 – 2012-12-31. 
106

 Bilaga 1, Avgöranden från disciplinnämnderna för perioden 2011-01-01 – 2012-12-31. 
107

 Chalmers beslut, dnr. C2012/346, beslutad: 2012-04-18. 
108

 Bilaga 1, Avgöranden från disciplinnämnderna för perioden 2011-01-01 – 2012-12-31. 
109

 Göteborgs universitets beslut, dnr. D2011/5, beslutad: 2011-04-18; Göteborgs universitets beslut, dnr.  

D2012/8, beslutad: 2012-03-27; Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-328/11, beslutad: 2011-06-16; 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-372/11, beslutad: 2011-09-08; Mälardalens högskolas beslut, dnr. 

MDH 1.9.1-609/12, beslutad: 2013-01-24. 

2011 2012

Avstäng- 

ningar
Varningar

Ingen 

åtgärd

Kortaste 

tid [v]

Längsta 

tid [v] 

Median- 

värde [v]

Medel-

värde [v]

Göteborgs universitet 7 4 11 0 0 3 6 6 5,73

Linnéuniversitetet 4 2 5 0 1 6 8 8 7,2

Stockholms universitet 16 4 8 8 4 4 8 4 5

Örebro universitet 1 3 4 0 0 3 5 4 4

Högskolan i Borås 0 4 3 1 0 2 10 10 7,33

Mälardalaens högskola 3 3 6 0 0 4 6 6 5,67

Södertörns högskola 1 1 1 1 0 8 8 6 8

Chalmers tekniska högskola 4 2 4 0 2 6 6 6 6

Handelshögskolan i Stockholm 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Högskolan i Jönköping 5 4 4 3 2 2 4 2 2,5

AvstängningstidAntal Påföljd

Lärosäte
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Göteborgs universitets beslut, dnr. D2012/38 

Studenten vid Göteborgs universitet hade vid en tentamen med sig två lappar med anteckningar 

till tentamen. Disciplinnämnden bedömde att studenten försökt vilseleda i samband med en 

skriftlig tentamen och stängde därför av studenten i sex veckor.
110

  

 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-323/11 

Studenten vid Mälardalens högskola hade medtagit flera A4-sidor med anteckningar till en 

tentamen. Disciplinnämnden ansåg att studenten skulle stängas av i sex veckor, vilket också 

var normalpåföljden vid vilseledande.
111

 

 

Vid övriga undersökta lärosäten, undantaget Handelshögskolan i Stockholm
112

 samt 

Högskolan i Jönköping, var det svårt att utläsa tydliga interna riktlinjer i beslutsprotokollen. 

Svårigheterna berodde på att lärosätena, i samband med de skrivna besluten, varken tydligt 

uttryckte normalpåföljder, övriga riktlinjer eller gav tecken på andra uppenbara faktorer som 

beaktades för att fastställa avstängningstidernas längd.
113

  

 

DAN, vid Högskolan i Jönköping, utmärkte sig emellertid väsentligt i förhållande till de 

övriga lärosätena. Vad som framgick av flera av DAN:s beslutsprotokoll var nämligen att det 

mycket ofta fanns ett bakomliggande tankemönster där nämnden undvek normalpåföljder och 

istället bland annat såg till vilseledandets omfattning. Trots att många beslut uppvisade att det 

förelåg ett bakomliggande tankemönster, måste det dock understrykas att argumentationen i 

beslutsprotokollen varierade i stor utsträckning. Nedanstående sammanfattningar ger exempel 

på beslut som uttrycker såväl underbyggda, som mindre väl underbyggda argumentations-

linjer. 

 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 11/66-135 

Studenten hade tagit med sig en lapp med anteckningar till en tentamen. DAN bedömde att det 

rörde sig om försök till vilseledande i samband med examination, men att lappen innehöll så 

pass lite text och koncentrerat innehåll att studenten blev tilldelad en varning för förseelsen.
114

  

 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 12/08-135 

Studenten hade tagit en medstudents kladdpapper och lämnat in som svar vid en tentamen. 

DAN ansåg att studenten försökt att vilseleda i samband med examinationen och stängde 

därför av studenten i fyra veckor.
115

 

 

Av ovanstående framgår att bilden är långt ifrån klar. Vissa lärosäten refererar till en 

normalpåföljd och interna riktlinjer satta av lärosätets disciplinnämnd, medan andra verkar 

förhålla sig till andra, utskrivna såväl som icke-utskrivna, faktorer. Det är av redogörelsen 

tydligt att bedömningsgrunderna och tillvägagångssätten vid disciplinära förfaranden skiljer 

sig markant åt mellan lärosätena – men innebär olika tillvägagångssätt nödvändigtvis ansenlig 

skillnad i avstängningstid? 
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 Göteborgs universitets beslut, dnr. D2012/38, beslutad: 2012-12-05. 
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 Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-323/11, beslutad: 2011-09-08. 
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 Vid Handelshögskolan i Stockholm anmäldes varken ärenden rörande otillåtna hjälpmedel i form av 

anteckningar under 2011 eller 2012. 
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 Bilaga 1, Avgöranden från disciplinnämnderna för perioden 2011-01-01 – 2012-12-31. 
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 Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 11/66-135, beslutad: 2011-03-25. 
115

 Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 12/08-135, beslutad: 2012-01-27. 
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7.2 Försök till vilseledande 

Att, som i ovanstående kapitel, undersöka en begränsad del av begreppet "försök till 

vilseledande" har skapat en klar bild över den problematik som kan påträffas inom området. 

Istället för att vidare undersöka "försök till vilseledande medelst otillåtet hjälpmedel i form av 

anteckningar" ligger nu "försök till vilseledande" i dess helhet för handen.  

 

I tabellen nedan uppställs de undersökta lärosätena i ordningen universitet, högskolor och 

enskilda utbildningsanordnare. Avseende rubriken "Antal" räknas, för kalenderåren 2011 och 

2012, samtliga varianter av försök till vilseledande in. Angående rubriken "Avstängningstid" 

beräknas kortaste tid, längsta tid, medianvärde och medelvärde i antal veckor.  

 

 
Tabell 2 - "Försök till vilseledande" bland samtliga undersökta lärosäten år 2011 och 2012.116 

 

När samtliga underkategorier till försök till vilseledande förts samman och avstängnings-

tidernas längd, lärosäte för lärosäte, delats upp i kortaste tid, längsta tid, median- och medel-

värde uppenbaras en del intresseväckande siffror. Siffrorna, under rubriken "avstängningstid", 

ger nämligen en indikation på att betydande skillnad i avstängningstid inte bara syns när en 

viss undergrupp undersöks, utan även när begreppet "försök till vilseledande" i dess helhet 

studeras. Det bör i detta sammanhang göras skillnad på enskilda utbildningsanordnare och 

statliga lärosäten. Denna skillnad bör göras eftersom de enskilda utbildningsanordnarna 

endast behöver förhålla sig till sina egna regelverk och riktlinjer och således varken behöver 

ta hänsyn till HF, domstolspraxis eller samstämmighet övriga lärosäten emellan. Samtliga 

statliga lärosäten behöver emellertid strikt förhålla sig till samma sorts regelverk, och har 

således att ta hänsyn till och följa HF.  

 

                                                 
116

 Bilaga 1, Avgöranden från disciplinnämnderna för perioden 2011-01-01 – 2012-12-31. 

2011 2012

Avstäng- 

ningar
Varningar

Ingen 

åtgärd

Kortaste 

tid [v]

Längsta 

tid [v]

Median- 

värde [v]

Medel-

värde [v]

Göteborgs universitet 12 15 26 1 0 3 6 6 5,88

Linnéuniversitetet 78 49 59 16 52 4 24 8 6,88

Stockholms universitet 62 46 72 22 14 4 24 8 8,28

Örebro universitet 63 50 76 5 32 2 12 5 5

Högskolan i Borås 31 19 35 8 7 2 16 6 6,74

Mälardalens högskola 59 40 84 5 10 2 10 6 5,23

Södertörns högskola 40 57 66 28 3 2 12 6 5,98

Chalmers tekniska högskola 16 8 12 7 5 6 8 6 6,17

Handelshögskolan i Stockholm 1 2 1 2 0 12 12 12 12

Högskolan i Jönköping 33 30 33 12 18 2 16 4 3,73

Avstängningstid

Lärosäte

Antal Påföljd
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I nedanstående avsnitt undersöks avstängningstidernas längd. Eftersom enskilda utbildnings-

anordnare och statliga lärosäten, i detta hänseende, bör särskiljas från varandra presenteras 

enskilda utbildningsanordnare i första stycket, och statliga lärosäten i andra och tredje stycket. 

 

Bland de tre enskilda utbildningsanordnarna – Chalmers tekniska högskola, Högskolan i 

Jönköping och Handelshögskolan i Stockholm – skiljer sig avstängningstidernas längd, och i 

viss mån även vilka bedömningsgrunder som beaktas vid regeltillämpningen, markant åt. 

Chalmers tekniska högskola verkar i första hand utgå från en normalpåföljd om sex veckors 

avstängning, medan det istället ser ut som att Högskolan i Jönköping bedömer avstängnings-

tidernas längd utifrån om det föreligger förmildrande eller försvårande omständigheter i det 

enskilda fallet. Beträffande Handelshögskolan i Stockholm är det svårt att ge några säkra svar, 

eller att över huvud taget bedöma avstängningstidernas längd i förhållande till vilka faktorer 

som beaktas i prövningen.
117

 Eftersom Handelshögskolan i Stockholm valt att inte beakta 

offentlighetsprincipen i sin verksamhet har de inte heller någon skyldighet att lämna ut 

information och dokument rörande sådana ärenden. Ytterst sparsam information rörande 

antalet disciplinärenden som avgjorts, hur många personer som var föremål för åtgärden, samt 

uppgifter beträffande avstängningstidernas längd, har emellertid lämnats till UKÄ för 

statistiskt användande.
118

 Tvärtom är det emellertid för Chalmers tekniska högskola och 

Högskolan i Jönköping som i själva verket, på grund av att de innan år 1993 varit statliga 

lärosäten, fortfarande är tvungna att förhålla sig till offentlighetsprincipen i sin verksamhet.
119

 

Det är således möjligt för en enskild individ att studera disciplinnämndsbesluten från såväl 

Chalmers tekniska högskolas disciplinnämnd, som från DAN vid Högskolan i Jönköping. 

Beträffande avstängningstidernas längd bland de enskilda utbildningsanordnarna kan ändock 

konstateras, trots att detta stycke endast ska beröra enskilda utbildningsanordnare och trots att 

deras tillämpning är fristående från de statliga lärosätenas, att Chalmers tekniska högskolas 

avstängningstider faller inom ramen för vad som är genomsnittligt, medan Högskolan i 

Jönköping håller sig i nederkant och har förhållandevis korta avstängningstider.
120

   

 

Vad som är än mer anmärkningsvärt är skillnaderna i avstängningstidernas längd vid de olika 

statliga lärosätena. Skillnaden i avstängningstidernas längd är anmärkningsvärd eftersom de 

statliga lärosätena har att tillämpa samma regelverk samt att beakta likhetsprincipen i rätts-

tillämpningen. Av studien som gjorts framgår att Stockholms universitet och Linné-

universitetet genomsnittligen har längst avstängningstider på åtta veckor, medan Örebro 

universitet har kortast avstängningstider på fem veckor. Övriga lärosäten ligger i genomsnitt 

mycket nära sex veckors avstängningstid.
121

 Den stora variationer i avstängningstider torde 

bero på att rättsområdet (beträffande disciplinärenden och avstängningstider) fortfarande är 

oreglerat, och att disciplinnämnderna inte beaktar samma faktorer vid rättstillämpningarna. 
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 Bilaga 1, Avgöranden från disciplinnämnderna för perioden 2011-01-01 – 2012-12-31; Tabell 2 - "Försök till 

vilseledande" bland samtliga undersökta lärosäten år 2011 och 2012. 
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 Mail till UKÄ från Handelshögskolan i Stockholm, dnr. 30-35-12, dnr. 32-342-13 (hos UKÄ), dnr. 67/027-

12, dnr. 671033-13 (hos Handelshögskolan i Stockholm). 
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 Ds 2013:49, s. 36; Prop. 1986/87:151, s. 146-147. 
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 Bilaga 1, Avgöranden från disciplinnämnderna för perioden 2011-01-01 – 2012-12-31. 
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 Bilaga 1, Avgöranden från disciplinnämnderna för perioden 2011-01-01 – 2012-12-31. 
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Skillnaderna i avstängningstidernas längd påkallar emellertid frågan huruvida lärosätenas 

rättstillämpning kan anses försvarbar utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Rättssäkerhets-

begreppet är komplext, men torde i varje fall omfatta två kriterier – dels allas likhet inför 

lagen (likhetsprincipen), och dels att rättsregler tillämpas på ett förutsägbart sätt.
122

 

Begreppets innebörd och räckvidd har dock under årens lopp alltjämt skapat debatt.
123

 Med 

utgångspunkt i att de två ovanstående rättssäkerhetskriterierna åtminstone innefattas i 

begreppet blir problematiken gentemot lärosätenas rättstillämpning uppenbar. Mellan 

lärosätenas disciplinnämnder behandlas lika fall uppenbarligen inte lika, och inte heller kan 

utgången i ärendena förutses på ett effektivt sätt. 

 

Med hjälp av tabell 1 och 2 i kapitel 7.1 och 7.2, samt av diverse bakomliggande 

disciplinnämndsbeslut
124

 kan sammanfattningsvis konstateras att det finns vissa indikationer 

på att de disciplinära bedömningsgrunderna och tillvägagångssätten skiljer sig väsentligt åt 

lärosätena emellan även när det rör "försök till vilseledande" i dess helhet. Att sådana 

indikationer stämmer överens med verkligheten bekräftas även av kommentarer från insatta 

personer inom de granskade lärosätena (se nedanstående stycke). Med tanke på att bestämda 

tidsgränser för avstängningstidernas längd är relativt oreglerade i såväl lagtext som andra 

regelverk, har  lärosätena själva varit tvungna att fastställa gränsvärden och egna kriterier 

kring längden. Tidsgränserna för kortaste möjlig avstängningstid förhåller sig således olika 

beroende på vilket lärosäte som granskas men håller sig i normalfallet inom intervallet två till 

fyra veckor. Den längsta möjliga avstängningstid som disciplinnämnden kan besluta om är 

sex månader (förutom vid Handelshögskolan i Stockholm där avstängningstiden kan uppgå 

till två år). Av underlaget kan dock utläsas att så pass långa avstängningstider endast beslutas 

i extraordinära fall. Mellan de kortaste använda avstängningstiderna, och längsta möjliga, 

varierar dock avstängningstiderna betydande mellan lärosätena och det är tydligt att det inte 

finns några allmänna eller gemensamma bestämmelser för att göra området mer koherent. Vid 

en sammanvägd bedömning varierar den genomsnittliga avstängningstiden hos lärosätena i 

intervallet fyra till tolv veckor. Merparten av lärosätena har dock en avstängningstid om sex 

till åtta veckor. I vissa beslutsprotokoll förekommer fingervisningar till vilka faktorer som 

disciplinnämnderna har använt vid sina bedömningar, medan andra beslutsprotokoll saknar 

såväl grundad argumentation som noggranna redogörelser för utgången i ärendena.  

 

Genom kontakten med vissa insatta personer inom de granskade lärosätena framgår att vissa 

disciplinnämnder i allmänhet använder sig utav normalpåföljder, men att de samtidigt gör 

rimlighetsbedömningar där bland annat återkommande förseelser beaktas. Andra disciplin-

nämnder ser till omfattningen av vilseledandet, hur stort examinationsmomentet var samt om 

studenten sedan tidigare är van vid akademiska studier. Ytterligare andra skiljer inte på vilken 

typ av vilseledande som ligger för handen, men tar bland annat hänsyn till studentens 

personliga förhållanden, vilseledandets omfattning samt om studenten sedan tidigare är van 

vid akademiska studier. Än andra ser främst till examinationsmomentets omfattning men 
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 Strömholm, s. 439, 443; Nergelius, Joakim, Svensk statsrätt, 2 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, s. 225-
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beaktar exempelvis hur omfattande vilseledandet varit, om studenten varit föremål för 

disciplinära åtgärder tidigare, vilken förklaring studenten gett samt om studenten visat uppen-

bar ånger i samband med det disciplinära förfarandet.
125

 

 

Det kan konstateras att finns många oreglerade områden rörande det disciplinära förfarandet. 

Lagtext och diverse andra regelverk
126

 reglerar flertalet disciplinära områden, men frågor om 

vilka tidsgränser och vilka bedömningsgrunder som bör beaktas kvarstår i dagsläget 

oreglerade. Även om beslutsgrunderna hos vissa lärosäten i någon mån liknar varandra kan 

många skillnader ändock uppmärksammas. Då enbart de mest grundläggande bestämmelserna 

reglerats i lagtext och regelverk har de disciplinära beslutsgrunderna kommit att utvecklas på 

olika håll för att snabbt kunna lösa angelägna problem. Rättstillämpningen inom området har 

därmed sakta vuxit till att bli en inkonsekvent massa. Domstolarnas frekventa bedömning om 

att avstängningstiderna, gång efter annan, anses väl avvägda torde inte heller förändra 

lärosätenas olika bedömningssystemen till att bli mer koherenta. 

  

                                                 
125

 Bilaga 2, Mailkonversation angående disciplinära förfaranden inom lärosätena. 
126

 Se: Disciplinstadga Chalmers; Arbetsordning Chalmers; Disciplinstadga Handelshögskolan i Stockholm; 

Regelverk Högskolan i Jönköping eller Instruktioner Högskolan i Jönköping (DAN). 
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8 Det disciplinära förfarandet – en analys 

I kapitlet analyseras främst de olika regelverkens påverkan på det disciplinära förfarandet, 

resultatet av det empiriska materialet (se tabell 1 och 2 i kapitel 7.1 och 7.2), disciplin-

nämndernas beslutsfattande roll samt rättspraxis och andra domstolsavgöranden som rör 

disciplinära överträdelser i stort. Syftet med analysen är att besvara delfrågorna som återfinns 

i kapitel 1.2, men också att räta ut frågetecken som skapats under uppsatsens gång. Metoden 

som använts vid besvarandet av frågorna är främst en juridisk effektanalys, där fokus riktats 

mot vilka effekter lagregler, rättspraxis och övriga regelverk fått vid rätts- och regel-

tillämpningen inom såväl lärosätenas disciplinnämnder som inom de allmänna förvaltnings-

domstolarna. 

 

Kurvan avseende antalet anmälningar och beslut rörande disciplinära förseelser är långt ifrån 

avtagande. Istället pekar statistiken, under en tioårsperiod, på en ständigt uppåtgående trend i 

antal disciplinärenden som renderar i varning eller avstängning. Det kan måhända upplevas 

som ett gott tecken att lärosätena upptäcker, utreder och bedömer disciplinärenden i stor 

utsträckning, men dessvärre finns en vidsträckt bakomliggande problematik. En ständigt 

uppåtgående kurva behöver nämligen inte ge indikationer på en, inom området, alltom-

spännande positiv utveckling. Med en ökning i ärenden som når lärosätenas disciplinnämnder 

blir den naturliga följden att allt fler ärenden överklagas, och vidare en större belastning på 

såväl förvaltningsdomstolar som lärosätesorgan som överprövar disciplinärenden. En sådan 

utveckling och genomströmning av ärenden torde kunna leda till en mer koherent 

rättstillämpning mellan såväl lärosätena som domstolarna, men sådant är emellertid inte fallet. 

Lärosätenas disciplinnämnder, precis som domstolarna och de överprövande lärosätesorganen 

har nämligen till viss del kommit att utvecklas självständigt, oberoende av varandra.   

 

8.1 Lärosätenas driftsform och bakomliggande regelverk 

Bland lärosätena är det, vid en analys om det disciplinära förfarandet, av yttersta vikt att dra 

en skiljelinje mellan universitet och högskolor som drivs i form av statligt huvudmannaskap 

och universitet och högskolor som drivs i form av enskilda utbildningsanordnare. Gräns-

dragningen är av vikt då regeltillämpningen för de båda formerna inte är likalydande. 

Lärosäten inom den förstnämnda kategorin är förvaltningsmyndigheter och har att iaktta 

samtliga förvaltningsrättsliga lagar, regler och allehanda grundläggande principer i sin 

verksamhet – vilket inte är fallet för den senare kategorin. Visserligen har den senare 

kategorin att förhålla sig till somliga lagstadgade lagar och regler, men de enskilda 

utbildningsanordnarnas främsta redskap i det dagliga arbetet är ändock deras självständigt 

konstruerade regelverk och riktlinjer. 

 

8.1.1 Enskilda utbildningsanordnare 

Med helt och hållet självständigt konstruerade regelverk och riktlinjer föreligger inga 

problematiska förhållanden för den händelse att lärosätet väljer att bortse från 

regeltillämpningen vid andra lärosäten. De enskilda utbildningsanordnarnas disciplinära 

regeltillämpning är, som bekant, fristående i relation till övriga lärosäten (till andra enskilda 
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utbildningsanordnare såväl som till de lärosäten med statlig huvudman) och de står därför inte 

i ett jämbördigt förhållande.  

 

I och med de enskilda utbildningsanordnarnas möjlighet att självständigt konstruera regelverk 

och riktlinjer, utan att behöva förhålla sig till förvaltningsrättslig lagstiftning eller principer, 

skapas förutsättningar för mer eller mindre omfattande åtgärder än de som återfinns i HF. 

Reglerna kring disciplinära förseelser bland de enskilda utbildningsanordnarna kan exempel-

vis även omfatta överträdelser av interna hederskodex eller ordningsregler som inte omedel-

bart berör störande av verksamhet, trakasserier eller studieprestationer. Som ett exempel kan 

nämnas då ett lärosäte internt uppställt föreskrifter om att mobiltelefoner över huvud taget inte 

får medtas vid ett visst examinationsmoment. Ifall studenten bortsett från de gällande 

föreskrifterna, och det är styrkt att studenten medtagit en mobiltelefon, kan studenten bli 

föremål för en disciplinär åtgärd oavsett om avsikt att försöka vilseleda förelegat eller ej. 

 

Det föreligger emellertid även vissa olägenheter rörande de vidsträckta möjligheter enskilda 

utbildningsanordnare har att konstruera sina egna regelverk. Dessa lärosäten har nämligen 

möjligheter och förutsättningar att upprätta föreskrifter som i hög grad missgynnar studenter, 

såväl som missgynnar samhället i stort. Emedan Chalmers tekniska högskola och Högskolan i 

Jönköping rättar sig efter principer rörande handlingsoffentlighet samt har anammat stora 

delar av HF:s reglering rörande disciplinära förseelser, har Handelshögskolan i Stockholm ett 

annorlunda förhållningssätt. Handelshögskolan i Stockholm har nämligen valt att begränsa 

möjligheterna för allmänheten att uthämta handlingar som lärosätet upprättat eller 

tillhandhåller, och därutöver även vidgat området för vad som faller in under begreppet 

"disciplinära förseelser". Beträffande disciplinära förseelser har Handelshögskolan i 

Stockholm bland annat valt att inbegripa ageranden som är ägnade att allvarligt skada 

högskolans anseende, en åtgärd som inte omedelbart berör utbildningskvalitet eller personliga 

förhållanden. 

 

En sådan regel torde kunna ge omfattande handlingsdirigerande effekter som omedelbart 

påverkar den medborgerliga yttrandefriheten och det fria ordet.
127

 Akademins roll i kunskaps-

samhället riskerar nämligen att inskränkas om studenternas möjligheterna till ett fritt menings-

utbyte regleras hårt. Det är möjligt att Handelshögskolan i Stockholms reglering inte syftar till 

att begränsa det fria ordet i den radikala mån som ovan uttrycks, men med formuleringen 

"agerar på ett sätt som är ägnat att allvarligt skada högskolans anseende" är tolkningsramen 

omfångsrik och strikt beroende av vem som tyder regeln. Visserligen är Handelshögskolan i 

Stockholm en enskild utbildningsanordnare och har därför rätt att uppställa egna regelverk 

och riktlinjer i förhållande till studenterna. Problematiken rör dock att långtgående yttrande-

begränsningar inte rimmar väl med statens strävan att tillförsäkra alla medborgare ett fritt 

meningsutbyte och frihet att uttrycka tankar, åsikter och känslor – och när allt kommer 

omkring är det likafullt staten som tar ställning till, och beviljar examenstillstånd för de 

enskilda utbildningsanordnarna. 
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 2 kap. 1 § RF. 
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8.1.2 Statligt huvudmannaskap 

Samtliga lärosäten som har staten som huvudman är förvaltningsmyndigheter och måste 

främst förhålla sig till HF vid bedömningen huruvida disciplinära överträdelser begåtts. I 

rollen som förvaltningsmyndigheter är lärosätena även skyldiga att förhålla sig till likhets-

principen och principen om handlingsoffentlighet. Samtliga lärosäten med staten som 

huvudman använder därav samma regelverk och samma principer i det dagliga arbetet. 

 

Genom stadgandena i 10 kap. HF finns grundläggande förutsättningar för att disciplinärenden 

ska behandlas på ett likartat sätt, och genom likhetsprincipen framgår att alla förvaltnings-

myndigheter ska bedöma mål av samma måltyp på ett likartat sätt i myndighetsutövningen. 

Beträffande det disciplinära förfarandet vid ett lärosäte går det många gånger att utläsa en 

koherens internt beträffande de disciplinära bedömningsgrunderna, men däremot tenderar 

bedömningsgrunderna att variera beroende på vilket statligt lärosäte som undersöks. 

Rättstillämpningen vid de statliga lärosätena är långt ifrån koherent, och det bör framhållas att 

det framstår som om de statliga lärosätena utvecklats åt olika håll, till att beakta olika faktorer.  

 

Av tabell 2 i kapitel 7.2 framgår en tydlig skillnad i lärosätenas avstängningstider. Som 

exempel kan nämnas att Stockholms universitet, med ett genomsnitt på drygt åtta veckor, 

utdelar längst avstängningstid bland de statliga lärosätena, medan Örebro universitet å andra 

sidan är det statliga lärosäte med kortast avstängningstid, med strax över fem veckor. 

 

Innehållet i Nils Jareborgs artikel om disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör 

tenderar att användas som riktlinjer vid en del disciplinnämnder, men artikeln används sällan 

som en allomfattande manual i arbetet mot fusk. Faktorerna för att bedöma utgången och 

avstängningstidernas längd vid disciplinära förseelser är mångskiftande och delvis verkar 

lärosätenas disciplinnämnder självständigt ha sovrat och valt ut vilka faktorer som ska ligga 

till grund för bedömningarna. Med varierande utgångspunkter torde lärosätena sakteliga 

självständigt ha skapat egna interna riktlinjer, riktlinjer som utvecklats över tid och som sällan 

överensstämmer och är koherenta med de riktlinjer som skapats vid andra lärosäten. 

 

Ytterligare intressanta och något ovissa förhållanden kan emellertid påträffas vid diskussion 

om statliga lärosätens tillämpning av reglerna i HF. Medan flera av de enskilda utbildnings-

anordnarna, genom deras självständigt upprättade disciplinära regelverk, reglerar över-

trädelser av stadgar och andra föreskrifter för studenterna, återfinns ingen sådan regel explicit 

i HF. Stundom kan de statliga lärosätena framstå som låsta i sin rättstillämpning medan övriga 

delar i samhället utvecklas i snabb takt. Måhända finns möjligheterna att låta en förseelse, 

som strider mot något av de interna regelverken, såsom centrala dokument kring tentamina,
128

 

istället falla under HF 10 kap. 1 § p. 2 om "störande beteende". Att angripa problemet på ett 

sådant sätt torde dock kunna medföra att begreppet kan få en så pass vidsträckt tolkningsram 

att punkten skulle kunna tillämpas närhelst interna regler överträtts eller då personliga 

beteenden inte överensstämmer med beteendenormen. Det torde vara komplicerat att utforma 

                                                 
128

 Se exempelvis: Örebro universitet, Regler för skriftliga tentamensskrivningar, hösten 2013, dnr. CF 10-

456/2008, som bygger på rektors beslut 134/2009. 
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en enhetlig begreppsdefinition av "störande beteende" och i slutändan blir den stora frågan 

hur gränsdragningen mellan vad som är tillåtet och icke-tillåtet ska göras. Det torde dock i 

dagsläget vara det enda sättet för att disciplinärt besluta om överträdelser av interna regelverk.  

 

Trots att det är möjligt att uttyda stor diskrepans rörande rättstillämpningen vid statliga 

lärosäten bör det understrykas att problemen relativt enkelt kan utredas, och därefter åtgärdas. 

Genom att de statliga lärosätena är förvaltningsmyndigheter och bland annat har att beakta 

principen om handlingsoffentlighet finns långtgående möjligheter till insyn i verksamheten 

och därmed även möjlighet till påverkansarbete för att göra rättstillämpningen mer koherent. 

När lärosätena, i form av förvaltningsmyndigheter, bedömer ärenden på olika vis och inte 

beaktar principer såsom likhetsprincipen behöver en förändring onekligen ske.  

 

8.2 Rättsväsendet och rättspraxis 

Det förekommer att studenter som fått ett beslut om varning eller avstängning väljer att 

överklaga beslutet och få det rättsligt prövat av FR:n. Vidare kan ett avgörande från FR:n 

överklagas till KamR och HFD och prövas i sak, såvida prövningstillstånd meddelas. Att 

överklaganden sker till allmän förvaltningsdomstol är i själva verket den främsta 

förutsättningen för att komplicerade rättsfrågor ska kunna utredas, avgöras och för att rätts-

praxis ska kunna skapas. Skapandet av rättspraxis tar emellertid tid och är en omfattande 

process för den berörda studenten. Det kan urskiljas en beroendekedja mellan disciplin-

nämndernas och de allmänna förvaltningsdomstolarnas avgöranden – för koherent rätts-

tillämpning är disciplinnämnderna i behov av tydliga riktlinjer, men för att tydliga riktlinjer 

ska kunna skapas krävs att disciplinnämndernas beslut överklagas och når domstolarna.      

 

8.2.1 Rättspraxis skapad av de allmänna förvaltningsdomstolarna 

Det finns endast två disciplinnämndsärenden som, under årens lopp, nått högsta instans. 

Målen nådde högsta instans år 1996 och 2010, då HFD fortfarande gick under benämningen 

RegR:n. Avseende båda målen lades stort fokus på att högt satta beviskrav skulle uppställas 

och vara rådande vid bedömning av disciplinärenden, samt krav på uppsåt från studentens 

sida. Det är tydligt att RegR:n ansåg att frågor rörande beviskrav, samt en students 

oaktsamma handlande i förhållande till uppsåtligt handlande, var viktiga under såväl 1990-

talets, som 2000-talets andra hälft. RegR:ns avgöranden gick inte obemärkt förbi, det är 

uppenbart att den rättspraxis som bildades till följd av avgörandena har anammats av såväl 

underrätterna som lärosätenas disciplinnämnder. 

 

Avgörandena från RegR:n har inneburit klarhet i en frågor som tidigare inte hade tydliga svar, 

det måste ändock anses beklagligt att fler disciplinärendesmål ännu inte nått högsta instans. 

Det torde kunna konstateras att det finns en del underrättsmål som skulle kunna vara av vikt 

för rättstillämpningens utveckling, och även mål där riktigheten av underrätternas beslut starkt 

kan ifrågasättas. 
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Flera av de mål som nått KamR:n tenderar att röra bristande information från lärosätets sida, 

ovissa händelseförlopp, samt händelseförlopp där det är otydligt om studentens uppsåt kan 

anses styrkt. Många av kammarrättsmålen rör således en enda typ av frågor, nämligen 

bevisfrågor rörande ansvar och uppsåt – frågor som inte är helt olika de som nått överinstans. 

Det finns dock avgöranden från KamR:n som utmärker sig från mängden. Ett av dessa 

avgöranden berörde de skyldigheter en student kunde förväntas ha för att själv förhindra 

plagiat vid grupparbeten. KamR:n ansåg att studenten, oavsett om hon  själv plagierat eller ej, 

hade en skyldighet att förebygga att medstudenterna plagierade text. De underströk även att 

studenterna gemensamt hade ansvar för texten i det inlämnade arbetet. Det måste emellertid 

diskuteras huruvida ett sådant ställningstagande överensstämmer med RegR:ns skrivelse om 

att en student endast kan fällas till ansvar om studenten uppsåtligen, och inte av oaktsamhet, 

försöker vilseleda vid en studieprestation.  

 

Det kan inte förnekas att många studenter skriver arbeten och texter som ofta håller en hög 

språklig och vetenskaplig kvalitet. Vid grupparbeten, där sådana individer ingår i gruppen, 

torde det kunna föreligga betydande svårigheter att utan tillgång till antiplagieringstjänster 

(såsom URKUND) självständigt undersöka om plagiat över huvud taget föreligger i arbetet. 

En student som kontrollerat sitt grupparbete utan att finna plagiat kan ändock, med KamR:ns 

ståndpunkt, bli föremål för en disciplinär åtgärd om det skulle visa sig att plagiat faktiskt 

förekommer i arbetet. En sådan bedömning torde inte kunna anses förenlig med den praxis 

som skapats av RegR:n. Att en student aktivt försöker förhindra plagiat torde, i många fall, 

indikera att studenten inte haft uppsåt att vilseleda vid studieprestationen. Om uppsåt inte kan 

styrkas i målet bör således studenten frias från misstankarna om försök till vilseledande. 

 

Att berörda studenter eller lärosätenas disciplinnämnder överklagar ärenden till KamR och 

HFD är, som tidigare nämnts, en förutsättning för att komplicerade rättsfrågor ska kunna 

utredas, avgöras samt för att fast rättspraxis ska kunna skapas. Att både KamR och RegR 

kräver att prövningstillstånd meddelats för att kunna ta upp ett mål blir dock stundom 

problematiskt. Problematiken ligger i att endast snarlika ärendetyper tenderar att nå 

överinstans, medan andra ärenden som potentiellt skulle vara av vikt för en koherent 

rättstillämpning, dessvärre inte ges prövningstillstånd, trots att de överklagas.
129

  

 

Beträffande FR:na är det också tydligt att det i många fall saknas en konsekvent, förutsebar 

och koherent rättstillämpning. I åtskilliga förvaltningsrättsliga avgöranden anses disciplin-

nämndernas avstängningstider "väl avvägda" i förhållande till den begångna förseelsen. 

Dessvärre motiverar och underbygger FR:na sällan sådana påståenden i domskälen. Med 

tanke på disciplinnämndernas varierande avstängningstider kan en sådan formulering därför 

skapa problem. Faran ligger i att FR:na konsekvent använder uttrycket "en väl avvägd 

avstängningstid" utan att motivera eller argumentera för skrivningen, och utan att ta hänsyn 

till vilka signaler uttrycket sänder till lärosätena. Då avstängningstiderna, inom FR:na, 

ständigt anses väl avvägda torde lärosätenas rättstillämpning inte heller förändras till att bli 

mer koherent.  

                                                 
129

 Se exempelvis: HFD:s beslut 7716-11 om att ej bevilja prövningstillstånd av KamR:ns dom 6151-10.  
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Ett annat problem som påträffats vid studium av förvaltningsrättsliga avgöranden är att 

motiveringar som inte är vedertagna såsom praxis ändå ibland används för att motivera en 

viss avstängningstid. FR:n i Växjö konstaterade under år 2014, med stöd av ett kammarrätts-

avgörande, att vilseledande i form av plagiering såväl som otillåtna hjälpmedel indikerade en 

avstängningstid om fyra veckor. En sådan tolkning kan emellertid inte anses vara i linje med 

gängse rättstillämpning på området. Några gemensamt fastställda regler för avstängnings-

tidernas längd finns, som bekant, i dagsläget inte. 

 

Det är dock inte bara de bristfälliga motiveringarna beträffande avstängningstidernas längd 

som kan ifrågasättas. I början av år 2013 tog FR:n i Linköping upp ett mål där studenten hade 

yrkat på att disciplinnämndens beslut om avstängning i sex veckor istället skulle ersättas med 

en varning. Då FR:n ansåg att studentens uppsåt inte kunde styrkas biföll de studentens 

överklagan och tilldelade därför studenten en varning istället för avstängning. Enligt FR:n 

rörde det sig således om ett oaktsamt handlande, ett handlande som med utgångspunkt i RÅ 

1996 ref. 15 och RÅ 2010 ref. 6, borde föranlett att studenten skulle frias från anklagelserna. 

 

Av 29 § FPL är det uppenbart att rätten inte får gå utöver vad som yrkats i det aktuella målet, 

såvida det inte föreligger särskilda skäl för rätten att bedöma på ett annorlunda vis – och 

endast då en annan bedömning kan gynna den enskilda och ske utan men för motstående parts 

intressen. Med stöd av paragrafen är det inte orimligt att FR:n i Linköping själva borde ha 

tagit initiativ och gått utöver parternas yrkanden för att rätta till de uppenbara felaktigheterna. 

Genom att rätten framhävde att en disciplinär åtgärd skulle ligga för handen, trots att 

studentens uppsåt inte kunde anses styrkt, bortsåg FR:n således från den praxis RegR:n 

tidigare upprättat.  

 

Av förarbetet till FPL uttrycks att domstolen endast bör rätta till uppenbara eller uppenbarade 

fel om de går emot parternas yrkanden. Som exempel framhävs att lagregeln kan fylla en 

funktion vid körkortsmål där körkortsinnehavaren yrkat en förkortning av återkallelsetiden, 

medan domstolen istället finner att körkortet inte borde ha återkallats i första hand.
130

 Trots att 

exemplet rör körkortsmål torde en analogi även kunna göras till disciplinmål. Studenten hade 

yrkat en mildare disciplinär åtgärd, medan domstolen istället fann att uppsåt inte kunde 

styrkas – något som, med utgångspunkt i praxis, borde föranlett att studenten skulle frias. 

 

Under årens lopp har en del frågetecken kring hur det disciplinära förfarandet ska gå till, och 

vad som bör beaktas, rätats ut av överinstans. Det måste dock konstateras att det fortfarande 

föreligger många oklarheter inom området, och att samstämmighet inte alltid råder 

beträffande KamR:nas och FR:nas bedömningar. 
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 Prop. 1971:30, s. 580-581. 
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8.2.2 Förvaltningsmyndigheternas förhållningssätt till rättspraxis 

Disciplinnämnderna förhåller sig ideligen till den rättspraxis som är skapad av högsta instans. 

Trots att disciplinnämnderna inte alltid refererar till RegR:ns praxis, eller uttrycker den i sina 

beslut, verkar den ändå ha fått allmänt genomslag i rättstillämpningen – en disciplinär åtgärd i 

form av avstängning ska följaktligen, av RegR:ns praxis, inte åläggas en student som överträtt 

regelverket på grund av oaktsamhet, utan endast om det skett med uppsåt.  

 

Det är inte uteslutet att avgöranden från KamR:na eller FR:na även vunnit visst stöd i 

disciplinnämndernas rättstillämpning. Med tanke på att disciplinnämnderna sällan skriver ut 

grunderna för sina bedömningar kan några säkra slutsatser dock inte dras. Det bör därför 

understrykas att det inte är klarlagt, men ej heller kan anses otänkbart att vissa underrätts-

avgöranden, i brist på annan vägledning, använts som vägledande instrument vid 

disciplinnämndernas bedömningar. 

  

I slutändan kan det fastställas att disciplinnämnderna flitigt använder den praxis som skapats 

av RegR:n, medan det är högst osäkert i vilken omfattning de följer och använder sig av 

domstolsavgöranden från KamR:na och FR:na. 

 

8.3 Ett vidare perspektiv 

Bland de olika lärosätena finns många sätt att hantera fuskande studenter. De vanligaste 

disciplinära åtgärderna är antingen att studenten stängs av från lärosätet på viss tid och 

därmed även hindras från att utföra vissa aktiviteter inom ramen för utbildningen, eller att 

studenten varnas för det felaktiga handlandet och förmanas att inte agera på samma sätt igen. 

Vid Högskolan i Jönköping har man emellertid valt att vidga de disciplinära åtgärderna och 

även fört in avstängning från prov som ett möjligt ingrepp. En sådan åtgärd torde vara mer 

omfattande än varning, men däremot mindre omfattande än avstängning. Det är således en 

kännbar åtgärd som dock tenderar att påverka studenternas utbildning i mindre grad än 

avstängning.    

 

De flesta lärosäten torde sträva efter kvalitetssäkra utbildningar och att främja en hög 

utbildningskvalitet där de faktiska studieresultaten är en avspegling av de mål studenterna 

förväntas ha uppnått vid utbildningens slutförande. Ur kvalitetsaspekt torde förhindrande av 

fusk och störande beteende vara viktig del i att upprätthålla hög utbildningskvalitet, samt för 

att säkerställa att studenterna efter examinationen har den kompetens och den förståelse som 

krävs inom det specifika ämnet eller området. Bland lärosätena finns dock även en utbredd 

tanke på att disciplinära åtgärder faktiskt är en ingripande metod och att ingripandet inte får 

ha för långtgående konsekvenser för den enskilda studenten.   

 

Det kan diskuteras om tanken med disciplinära åtgärder enbart är att säkerställa hög 

utbildningskvalitet, eller om det även finns tankar på att lärosätenas disciplinnämnder också 

ska fungera som ett samhälleligt "uppfostrande organ". Trots att lärosätena inte alltid har 

koherenta avstängningstider torde man åtminstone kunna hävda att disciplinnämnderna både 
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fyller en viss allmänpreventiv och individualpreventiv funktion. Ur ett allmänpreventivt 

perspektiv torde disciplinära åtgärder förmedla att ett visst agerande inte är accepterat vid 

lärosätet och att andra studenter därför bör avhålla sig från att agera på ett liknande sätt. Ur ett 

individualpreventivt perspektiv torde istället en disciplinär åtgärd, såväl socialt som 

utbildningsmässigt, kännbart påverka en students benägenhet att åter agera på ett likartat vis. 
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9 Sammanfattande slutsatser 

Uppsatsens syfte är att ge läsaren en förståelse för de problem som kan skapas när olika organ 

ska bedöma huruvida disciplinära överträdelser skett, samt vilka följder en sådan överträdelse 

kan komma att få. I uppsatsen diskuteras rättstillämpningen bland lärosätena, men också 

rättstillämpningen bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. Inom ramen för uppsatsen 

kopplas lärosätenas och domstolarnas rättstillämpning till huruvida samstämmighet 

(koherens) generellt föreligger inom området för det disciplinära förfarandet. 

 

Beträffande de enskilda utbildningsanordnarna föreligger ingen större problematik rörande 

hur disciplinnämnderna bedömer disciplinära överträdelser och vilka faktorer som beaktas. 

Med självständigt konstruerade regelverk och riktlinjer står det de enskilda utbildnings-

anordnarna fritt att välja att bortse från den regel- och rättstillämpningen som utövas vid andra 

lärosäten, samt från domstolarnas rättspraxis. Det föreligger emellertid, alltemellanåt, oroande 

tecken på hur de enskilda utbildningsanordnarna utarbetar sina regelverk. När lärosäten har 

vidsträckta möjligheter att självständigt konstruera sina egna regelverk kan resultatet 

nämligen bland annat resultera i handlingsdirigerande effekter där studenternas möjligheter 

till fritt meningsutbyte regleras hårt och således begränsar det fria ordet i stor utsträckning. 

Regeln i Handelshögskolan i Stockholms disciplinstadga, 2 § punkt j) är ett exempel på en 

regel som skulle kunna ha sådana begränsande effekter. Regeln syftar till att förhindra att 

lärosätets anseende skadas och kan därför medföra disciplinära åtgärder gentemot en student 

som agerar för påverka lärosätets anseende i negativ riktning. Det torde dock vara svårt att 

definiera huruvida ett handlande är ägnat att skada lärosätets anseende eller ej, och det torde 

även vara strikt beroende av vem som tyder regeln. I teorin skulle regeln kunna få bärkraft så 

snart regeltillämparen ansåg att en student hade agerat mot normen på ett sätt som eventuellt 

skulle kunna ha påverkan på lärosätets anseende.   

 

Eftersom de statliga lärosätena är förvaltningsmyndigheter är de tvingade att förhålla sig till 

högskoleförordningen och likhetsprincipen vid bedömningen om disciplinära överträdelser 

ägt rum. Trots att det finns en tanke på att likformighet ska råda ger lagstiftningen emellertid 

ingen vägledning till vilka bedömningsgrunder de statliga lärosätena bör använda vid 

bedömningen av disciplinärenden. Av den anledningen tenderar lärosätena att tvingas förhålla 

sig till skilda, och till stora delar egenutformade bedömningsgrunder vid bedömning av 

avstängningstidernas längd. Innebörden blir att rättstillämpningen vid de statliga lärosätena är 

långt ifrån koherent, och därför inte heller kan anses rättssäker. Studien visar dock att det är 

relativt klarlagt att såväl lärosätenas disciplinnämnder som KamR:na och FR:na beaktar den 

rättspraxis som formats under åren. Den praxis som RegR:n (senare HFD) utformat är 

emellertid knapphänt och behandlar främst beviskrav och förhållandet mellan oaktsamhet och 

uppsåt. Någon rättspraxis avseende avstängningstidens längd i förhållande till en särskild 

förseelse eller en specifik typ av fusk existerar således inte. Teoretiskt sett skulle därför 

avstängningstiderna kunna variera mellan en dag och sex månader oavsett förseelsens art.   

 

Det kan diskuteras är om tanken med disciplinära åtgärder enbart är att säkerställa hög 

utbildningskvalitet, eller om det finns tankar på att lärosätenas disciplinnämnder också ska 



44 

 

 

fungera som ett "uppfostrande samhällsorgan". Trots att lärosätena inte alltid har koherenta 

avstängningstider och inte alltid bedömer ärenden på ett likartat vis torde man kunna fastställa 

att nämndernas beslut kan medföra att andra viktiga uppfostrande funktioner upprätthålls. 

Disciplinnämnderna torde nämligen både fylla en viss allmän- och individualpreventiv 

funktion vid lärosätena och fungerar därmed avskräckande på flera plan. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det föreligger många problem och frågetecken inte 

bara kring disciplinära överträdelser, utan även kring nyttjandet av regelverken. Det rör sig 

emellertid om problem rörande tillämpningen av lagar och regler som är långt mera 

djupgående och komplexa än att enbart omfatta veckoskillnader i lärosätenas avstängnings-

tider. I dagsläget kan således fastställas att de problem som kan urskiljas är problem som 

snarast behöver utredas och åtgärdas för att det disciplinära förfarandet ska fungera som en 

naturlig del i arbetet mot bland annat fusk och störande beteende, samt i lärosätenas arbete för 

att uppnå goda och kvalitetssäkra utbildningar.  

 

En tänkbar lösning för att åtgärda de problem som påträffas inom de statliga lärosätena är 

införandet av ett särskilt överprövningsorgan för disciplinärenden. Införandet av ett sådant 

organ skulle inte bara avlasta förvaltningsdomstolarna, som i dagsläget handlägger många 

hundra måltyper,
131

 utan även kunna tillförsäkra att koherens och rättssäkerhet uppnås i rätts-

tillämpningen. Ett alternativ skulle kunna vara att Överklagandenämnden för högskolan, som 

redan prövar vissa beslut fattade inom högskolesektorn,
132

 också tar sig an överklaganden av 

disciplinärenden. Eftersom Överklagandenämndens ärenden handläggs av personal vid 

UKÄ
133

 torde ett sådant alternativ kunna anses rimligt. UKÄ skulle således vara involverade i 

skapandet av riktlinjer och inte bara, genom sina rapporter, ha synpunkter på utvecklingen. 

  

                                                 
131

 Information rörande antal måltyper som handläggs av de allmänna förvaltningsdomstolarna, 

http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Forvaltningsratt/ (hämtad: 2014-05-25).  
132

 Information rörande Överklagandenämnden för högskolans arbetsuppgifter, 

http://www.onh.se/2.2764fef51171b8fcf6f8000300.html (hämtad: 2014-05-25). 
133

 Information rörande vilka ärenden som handläggs av Överklagandenämnden för högskolan, 

http://www.onh.se/omnamnden.4.2764fef51171b8fcf6f8000979.html (hämtad: 2014-05-25). 
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Mail till UKÄ från Handelshögskolan i Stockholm, dnr. 30-35-12 (hos UKÄ), 67/027-12 (hos 

Handelshögskolan i Stockholm).  

Mail till UKÄ från Handelshögskolan i Stockholm, dnr. 32-342-13 (hos UKÄ), 671033-13 

(hos Handelshögskolan i Stockholm).  

 

 

Högskolan i Borås 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2011/10/54, beslutat: 2011-03-08. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2011/100/54, beslutat: 2011-08-23. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2011/101/54, beslutat: 2011-08-23. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2011/102/54, beslutat: 2011-08-23. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2011/106/54, beslutat: 2011-08-23. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2011/107/54, beslutat: 2011-08-23. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2011/123/54, beslutat: 2011-09-21. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2011/125/54, beslutat: 2011-09-21. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2011/129/54, beslutat: 2011-09-21. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2011/130/54, beslutat: 2011-10-25. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2011/131/54, beslutat: 2011-10-25. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2011/132/54, beslutat: 2011-10-25. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2011/156/54, beslutat: 2011-10-25. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2011/16/54, beslutat: 2011-04-05. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2011/176/54, beslutat: 2011-12-20. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2011/187/54, beslutat: 2011-12-20. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2011/2/54, beslutat: 2011-03-08. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2011/29/54, beslutat: 2011-04-05. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2011/30/54, beslutat: 2011-04-05. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2011/38/54, beslutat: 2011-04-05. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2011/5/54, beslutat: 2011-03-08. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2011/74/54, beslutat: 2011-04-05. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2011/76/54, beslutat: 2011-05-10. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2011/77/54, beslutat: 2011-05-10. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2011/81/54, beslutat: 2011-05-10. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2011/86/54, beslutat: 2011-06-07. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2011/87/54, beslutat: 2011-06-07. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2011/90/54, beslutat: 2011-06-07. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2011/96/54, beslutat: 2011-06-07. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2011/98/54, beslutat: 2011-06-07. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2012/12/54, beslutat: 2012-02-29. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2012/13/54, beslutat: 2012-04-02. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2012/14/54, beslutat: 2012-04-02. 



Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2012/15/54, beslutat: 2012-04-02. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2012/188/54, beslutat: 2012-02-29. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2012/19/54, beslutat: 2012-04-02. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2012/190/54, beslutat: 2012-04-02. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2012/27/54, beslutat: 2012-05-08. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2012/29/54, beslutat: 2012-05-08. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2012/40/54, beslutat: 2012-06-13. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2012/52/54, beslutat: 2012-09-18. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2012/64/54, beslutat: 2012-10-31. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2012/78/54, beslutat: 2012-12-05. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2012/88/54, beslutat: 2012-12-05. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2012/88/54, beslutat: 2012-12-05. 

Högskolan i Borås beslut, dnr. SR 2012/90/54, beslutat: 2012-12-05. 

 

Högskolan i Jönköping 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 10/307-135, beslutat: 2011-01-28. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 11/120-135, beslutat: 2011-06-15. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 11/121-135, beslutat: 2011-06-15. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 11/122-135, beslutat: 2011-06-15. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 11/139-135, beslutat: 2011-08-11. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 11/140-135, beslutat: 2011-08-11. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 11/148-135, beslutat: 2011-08-19. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 11/149-135, beslutat: 2011-08-19. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 11/150-135, beslutat: 2011-08-11. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 11/151-135, beslutat: 2011-08-19. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 11/153-135, beslutat: 2011-08-11. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 11/20-135, beslutat: 2011-01-28. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 11/209-135, beslutat: 2011-10-25. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 11/21-135, beslutat: 2011-01-28. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 11/233-135, beslutat: 2011-11-24. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 11/261-135, beslutat: 2011-12-14. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 11/262-135, beslutat: 2011-12-14. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 11/33-135, beslutat: 2011-02-23. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 11/42-135, beslutat: 2011-03-25. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 11/44-135, beslutat: 2011-02-23. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 11/45-135, beslutat: 2011-02-23. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 11/61-135, beslutat: 2011-03-25. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 11/66-135, beslutat: 2011-03-25. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 11/68-135, beslutat: 2011-03-11. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 11/93-135, beslutat: 2011-05-27. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 12/08-135, beslutat: 2012-01-27. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 12/09-135, beslutat: 2012-01-27. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 12/10-135, beslutat: 2012-02-22. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 12/106-135, beslutat: 2012-05-23. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 12/116-135, beslutat: 2012-05-23. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 12/116-135, beslutat: 2012-05-23. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 12/118-135, beslutat: 2012-06-13. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 12/119-135, beslutat: 2012-06-13. 



Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 12/12-135, beslutat: 2012-01-27. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 12/134-135, beslutat: 2012-08-30. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 12/151-135, beslutat: 2012-08-30. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 12/152-135, beslutat: 2012-08-30. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 12/149-135, beslutat: 2012-08-30. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 12/212-135, beslutat: 2012-10-04. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 12/223-135, beslutat: 2012-10-04. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 12/234-135, beslutat: 2012-10-25. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 12/253-135, beslutat: 2012-11-28. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 12/49-135, beslutat: 2012-02-22. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 12/49-135, beslutat: 2012-02-22. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 12/49-135, beslutat: 2012-02-22. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 12/49-135, beslutat: 2012-02-22. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 12/50-135, beslutat: 2012-02-22. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 12/78-135, beslutat: 2012-04-23. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 12/79-135, beslutat: 2012-05-23. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 12/88-135, beslutat: 2012-04-23. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 12/92-135, beslutat: 2012-05-23. 

Högskolan i Jönköpings beslut, dnr. HJ 12/167-135, beslutat: 2012-08-30. 

 

 

Linnéuniversitetet 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/487, beslutat: 2012-12-19. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/1, beslutat: 2011-02-21. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/10, beslutat: 2011-04-04. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/107, beslutat: 2011-05-03. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/108, beslutat: 2011-04-04. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/109, beslutat: 2011-05-03. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/111, beslutat: 2011-05-03. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/127, beslutat: 2011-06-13. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/138, beslutat: 2011-04-04. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/138, beslutat: 2011-04-04. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/16, beslutat: 2011-02-21. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/173, beslutat: 2011-05-17. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/184, beslutat: 2011. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/184, beslutat: 2011-05-17. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/185, beslutat: 2011. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/185, beslutat: 2011-05-20. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/201, beslutat: 2011-05-17. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/215, beslutat: 2011. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/219 beslutat: 2011-06-14. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/238, beslutat: 2011. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/238, beslutat: 2011-05-17. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/260, beslutat: 2011-05-13. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/261, beslutat: 2011-06-13. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/264, beslutat: 2011-06-13. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/269, beslutat: 2011-06-13. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/29, beslutat: 2011. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/301, beslutat: 2011. 



Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/307, beslutat: 2011. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/31, beslutat: 2011-02-21. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/311, beslutat: 2011-06-13. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/314, beslutat: 2011-06-13. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/323, beslutat: 2011-08-18. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/332, beslutat: 2011-08-18. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/333, beslutat: 2011-08-18. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/335, beslutat: 2011-08-18. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/336, beslutat: 2011-08-18. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/337, beslutat: 2011-08-18. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/360, beslutat: 2011-08-18. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/397, beslutat: 2011-10-05. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/42, beslutat: 2011-04-04. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/436, beslutat: 2011. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/436, beslutat: 2011-10-05. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/450, beslutat: 2011. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/450, beslutat: 2011-11-04. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/461, beslutat: 2011-11-04. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/475, beslutat: 2011-11-04. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/485, beslutat: 2011-11-04. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/483, beslutat: 2011-11-04. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/484, beslutat: 2011-11-04. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/486, beslutat: 2011. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/486, beslutat: 2011-12-07. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/487, beslutat: 2011. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/487, beslutat: 2011-12-07. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/488, beslutat: 2011. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/488, beslutat: 2011-12-07. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/489, beslutat: 2011-12-07. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/490, beslutat: 2011-12-07. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/499, beslutat: 2011. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/5, beslutat: 2011-02-21. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/522, beslutat: 2011-12-07. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/527, beslutat: 2011-12-07. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/556, beslutat: 2011-12-07. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/581, beslutat: 2012. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/581, beslutat: 2012-01-18. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/599, beslutat: 2012-01-18. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/62, beslutat: 2011-04-04. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/69, beslutat: 2011. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2011/73, beslutat: 2011. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/101, beslutat: 2012-03-30. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/133, beslutat: 2012-03-30. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/137, beslutat: 2012. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/18, beslutat: 2012. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/18, beslutat: 2012-03-30. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/2, beslutat: 2012-02-29. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/203, beslutat: 2012. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/203, beslutat: 2012-05-23. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/227, beslutat: 2012-05-23. 



Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/246, beslutat: 2012-06-20. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/250, beslutat: 2012-06-20. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/251, beslutat: 2012-06-20. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/252, beslutat: 2012-06-20. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/269, beslutat: 2012-06-20. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/275, beslutat: 2012-06-20. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/285, beslutat: 2012. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/285, beslutat: 2012-06-20. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/29, beslutat: 2012. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/29, beslutat: 2012-02-29. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/41, beslutat: 2012. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/41, beslutat: 2012-02-29. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/452, beslutat: 2012. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/485, beslutat: 2012-12-19. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/486, beslutat: 2012. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/511, beslutat: 2012. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/511, beslutat: 2012-12-19. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/512, beslutat: 2012. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/512, beslutat: 2012-12-19. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/513, beslutat: 2012. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/513, beslutat: 2012-12-19. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/514, beslutat: 2012. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/514, beslutat: 2012-12-19. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/66, beslutat: 2012-02-29. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/67, beslutat: 2012-02-29. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/76, beslutat: 2012-02-29. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/82, beslutat: 2012-03-30. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/82, beslutat: 2012-03-30. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/89, beslutat: 2012-03-30. 

Linnéuniversitetets beslut, dnr. LNU 2012/89, beslutat: 2012-03-30. 

 

 

Mälardalens högskola 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-104/12, beslutat: 2012-03-29. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-13/11, beslutat: 2011-01-20. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-145/12, beslutat: 2012-03-29. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-151/12, beslutat: 2012-03-29. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-152/12, beslutat: 2012-03-29. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-163/11, beslutat: 2011-04-28. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-198/12, beslutat: 2012-04-25. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-199/12, beslutat: 2012-05-23. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-207/11, beslutat: 2011-04-28. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-207/11, beslutat: 2011-04-18. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-211/11, beslutat: 2011-04-28. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-211/11, beslutat: 2011-04-12. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-212/11, beslutat: 2011-04-28. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-216/12, beslutat: 2012-04-25. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-218/12, beslutat: 2012-04-25. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-222/11, beslutat: 2011-04-28. 



Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-225/12, beslutat: 2012-04-25. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-231/11, beslutat: 2011-04-28. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-246/11, beslutat: 2011-05-26. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-247/11, beslutat: 2011-04-28. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-248/12, beslutat: 2012-05-23. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-249/12, beslutat: 2012-05-23. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-250/12, beslutat: 2012-05-23. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-254/11, beslutat: 2011-05-26. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-268/12, beslutat: 2012-05-23. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-269/11, beslutat: 2011-05-26. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-281/12, beslutat: 2012-06-14. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-290/11, beslutat: 2011-05-26. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-319/11, beslutat: 2011-06-16. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-320/11, beslutat: 2011-06-14. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-321/11, beslutat: 2011-09-08. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-322/11, beslutat: 2011-09-08. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-323/11, beslutat: 2011-09-08. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-326/12, beslutat: 2012-09-03. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-327/11, beslutat: 2011-06-16. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-328/11, beslutat: 2011-06-16. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-328/12, beslutat: 2012-09-03. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-329/12, beslutat: 2012-10-25. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-339/11, beslutat: 2011-06-16. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-34/12, beslutat: 2012-02-23. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-345/11, beslutat: 2011-06-16. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-346/11, beslutat: 2011-09-08. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-350/12, beslutat: 2012-09-03. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-360/11, beslutat: 2011-09-08. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-365/12, beslutat: 2012-09-03. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-366/11, beslutat: 2011-09-08. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-367/11, beslutat: 2011-09-08. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-372/11, beslutat: 2011-09-08. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-403/11, beslutat: 2011-09-01. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-414/11, beslutat: 2011-09-01. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-416/11, beslutat: 2011-09-01. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-420/11, beslutat: 2011-09-01. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-422/11, beslutat: 2011-09-01. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-426/11, beslutat: 2011-09-01. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-429/11, beslutat: 2011-09-08. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-433/11, beslutat: 2011-09-08. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-433/11, beslutat: 2011-07-07. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-441/11, beslutat: 2011-09-08. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-461/12, beslutat: 2012-10-25. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-470/12, beslutat: 2012-10-25. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-481/11, beslutat: 2011-09-08. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-483/12, beslutat: 2012-11-29. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-488/11, beslutat: 2011-09-08. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-5/11, beslutat: 2011-01-20. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-502/11, beslutat: 2011-09-08. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-503/11, beslutat: 2011-09-29. 



Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-514/11, beslutat: 2011-09-19. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-521/11, beslutat: 2011-09-23. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-521/11, beslutat: 2011-09-29. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-528/12, beslutat: 2012-11-29. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-55/12, beslutat: 2012-02-23. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-559/12, beslutat: 2013-01-24. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-56/12, beslutat: 2012-03-29. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-56/12, beslutat: 2012-03-29. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-568/12, beslutat: 2012-12-18. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-569/12, beslutat: 2013-01-24. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-579/12, beslutat: 2013-01-24. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-582/11, beslutat: 2011-11-28. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-597/12, beslutat: 2013-01-24. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-607/11, beslutat: 2011-11-28. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-609/12, beslutat: 2013-01-24. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-624/11, beslutat: 2011-11-28. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-626/11, beslutat: 2011-12-15. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-634/11, beslutat: 2011-12-15. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-645/11, beslutat: 2011-12-15. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-81/11, beslutat: 2011-03-29. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-86/12, beslutat: 2012-03-02. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-87/11, beslutat: 2011-02-25. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-87/12, beslutat: 2012-03-02. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-88/12, beslutat: 2012-02-23. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-9/12, beslutat: 2012-01-19. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-91/12, beslutat: 2012-03-02. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-94/11, beslutat: 2011-02-25. 

Mälardalens högskolas beslut, dnr. MDH 1.9.1-96/11, beslutat: 2011-02-25. 

 

 

Stockholms universitet 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0247-12, beslutat: 2012-03-20. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0300-11, beslutat: 2011-04-12. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0040-11, beslutat: 2011-02-21. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0041-11, beslutat: 2011-02-21. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0042-11, beslutat: 2011-02-21. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0043-11, beslutat: 2011-02-21. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0046-11, beslutat: 2011-03-22. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0047-11, beslutat: 2011-03-22. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0048-11, beslutat: 2011-03-22. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0049-11, beslutat: 2011-03-22. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0050-11, beslutat: 2011-03-22. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0051-11, beslutat: 2011-03-22. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0052-11, beslutat: 2011-02-21. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0115-12, beslutat: 2012-03-20. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0181-11, beslutat: 2011-04-12. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0220-12, beslutat: 2012-03-20. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0228-11, beslutat: 2011-05-16. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0286-12, beslutat: 2012-04-02. 



Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0298-11, beslutat: 2011-04-12. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0299-11, beslutat: 2011-04-12. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0330-12, beslutat: 2012-04-02. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0361-12, beslutat: 2012-04-02. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0366-12, beslutat: 2012-05-14. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0368-12, beslutat: 2012-05-14. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0369-12, beslutat: 2012-04-02. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0378-11, beslutat: 2011-05-16. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0379-11, beslutat: 2011-04-12. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0380-11, beslutat: 2011-05-16. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0442-11, beslutat: 2011-04-12. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0508-12, beslutat: 2012-04-02. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0520-11, beslutat: 2011-05-16. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0538-12, beslutat: 2012-04-02. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0559-11, beslutat: 2011-04-12. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0562-12, beslutat: 2012-04-02. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0651-12, beslutat: 2012-05-21. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0737-12, beslutat: 2012-05-14. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0789-11, beslutat: 2011-05-16. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0876-12, beslutat: 2012-05-21. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-0992-12, beslutat: 2012-05-21. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-1002-11, beslutat: 2011-09-07. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-1029-11, beslutat: 2011-05-16. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-1030-11, beslutat: 2011-05-16. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-1082-11, beslutat: 2011-09-07. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-1084-11, beslutat: 2011-05-16. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-1164-12, beslutat: 2012-05-21. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-1302-12, beslutat: 2012-05-21. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-1304-11, beslutat: 2011-09-07. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-1388-12, beslutat: 2012-08-30. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-1531-11, beslutat: 2011-09-07. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-1532-11, beslutat: 2011-09-07. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-1570-12, beslutat: 2012-08-28. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-1600-12, beslutat: 2012-08-28. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-1633-12, beslutat: 2012-09-25. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-1670-12, beslutat: 2012-08-28. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-1709-11, beslutat: 2011-09-14. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-1735-11, beslutat: 2011-09-14. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-1825-12, beslutat: 2012-09-25. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-1834-12, beslutat: 2012-09-25. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-1858-11, beslutat: 2011-09-14. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-1859-12, beslutat: 2012-08-28. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-1860-11, beslutat: 2011-09-14. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-1884-12, beslutat: 2012-08-30. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-1923-11, beslutat: 2011-09-14. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-1943-11, beslutat: 2011-09-14. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-1994-11, beslutat: 2011-09-07. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-2045-12, beslutat: 2012-09-25. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-2058-12, beslutat: 2012-09-25. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-2059-12, beslutat: 2012-08-30. 



Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-2075-12, beslutat: 2012-08-30. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-2097-12, beslutat: 2012-09-25. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-2250-11, beslutat: 2011-12-20. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-2398-11, beslutat: 2011-11-15. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-2435-11, beslutat: 2011-12-20. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-2441-12, beslutat: 2012-11-12. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-2468-11, beslutat: 2011-12-20. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-2470-11, beslutat: 2011-11-15. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-2561-12, beslutat: 2012-11-12. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-2630-12, beslutat: 2012-11-12. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-2816-11, beslutat: 2012-02-01. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-2817-11, beslutat: 2011-12-20. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-2838-12, beslutat: 2012-11-12. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-2877-10, beslutat: 2011-01-10. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-2878-10, beslutat: 2011-01-10. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-2878-10, beslutat: 2011-02-01. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-2971-11, beslutat: 2011-12-20. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-2973-10, beslutat: 2011-01-10. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-3009-10, beslutat: 2011-01-10. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-3010-10, beslutat: 2011-02-01. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-3029-10, beslutat: 2011-02-01. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-3082-11, beslutat: 2011-03-22. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-3094-11, beslutat: 2012-03-20. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-3161-10, beslutat: 2011-02-01. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-3163-10, beslutat: 2011-02-21. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-3264-10, beslutat: 2011-02-01. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-3265-10, beslutat: 2011-02-01. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-3266-10, beslutat: 2011-02-01. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-3376-10, beslutat: 2011-02-21. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-3407-11, beslutat: 2012-02-01. 

Stockholms universitets beslut, dnr. SU 35-3493-11, beslutat: 2012-02-01. 

 

 

Södertörns högskola 

Södertörns högskolas beslut, , dnr. 100/44/2012, beslutat: 2012-04-25. 

Södertörns högskolas beslut, , dnr. 1199/44/2011, beslutat: 2011-10-03. 

Södertörns högskolas beslut, , dnr. 1704/44/2011, beslutat: 2011-03-23. 

Södertörns högskolas beslut, , dnr. 1722/44/2012, beslutat: 2012-12-11. 

Södertörns högskolas beslut, , dnr. 2020/44/2012, beslutat: 2012-12-11. 

Södertörns högskolas beslut, , dnr. 419/44/2011, beslutat: 2011-05-02. 

Södertörns högskolas beslut, , dnr. 465/44/2012, beslutat: 2012-06-11. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 101/44/2012, beslutat: 2012-05-28. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 102/44/2012, beslutat: 2012-05-28. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 103/44/2012, beslutat: 2012-05-28. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1159/44/2011, beslutat: 2011-09-19. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1160/44/2012, beslutat: 2012-09-11. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1200/44/2011, beslutat: 2011-10-24. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1202/44/2011, beslutat: 2011-11-15. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1203/44/2011, beslutat: 2011-11-15. 



Södertörns högskolas beslut, dnr. 1204/44/2011, beslutat: 2011-12-06. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1204/44/2012, beslutat: 2012-09-11. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1208/44/2011, beslutat: 2011-12-06. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 126/44/2011, beslutat: 2011-02-21. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 127/44/2011, beslutat: 2011-02-21. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1270/44/2010, beslutat: 2011-02-21. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1271/44/2011, beslutat: 2011-12-06. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1272/44/2011, beslutat: 2011-12-06. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1273/44/2011, beslutat: 2011-11-15. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1274/44/2011, beslutat: 2011-10-24. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1275/44/2011, beslutat: 2012-01-10. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1276/44/2011, beslutat: 2012-02-22. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1322/44/2012, beslutat: 2012-12-11. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1341/44/2011, beslutat: 2012-01-10. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1342/44/2011, beslutat: 2012-01-10. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1344/44/2011, beslutat: 2012-02-22. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1346/44/2011, beslutat: 2012-01-10. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1349/44/2011, beslutat: 2012-06-25. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1404/44/2012, beslutat: 2012-11-01. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1405/44/2012, beslutat: 2012-11-01. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1407/44/2012, beslutat: 2012-11-13. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1442/44/2011, beslutat: 2011-12-06. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 151/44/2012, beslutat: 2012-06-25. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1619/44/2011, beslutat: 2012-03-19. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1620/44/2011, beslutat: 2012-03-19. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1623/44/2011, beslutat: 2012-02-22. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1651/44/2012, beslutat: 2012-11-01. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1653/44/2012, beslutat: 2012-11-01. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1654/44/2012, beslutat: 2012-11-01. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1700/44/2010, beslutat: 2011-03-23. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1701/44/2010, beslutat: 2011-02-21. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1705/44/2010, beslutat: 2011-02-21. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1707/44/2010, beslutat: 2011-02-21. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1719/44/2012, beslutat: 2012-11-13. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1720/44/2012, beslutat: 2012-11-13. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1721/44/2012, beslutat: 2012-11-13. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1734/44/2012 , beslutat: 2012-11-13. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1795/44/2011, beslutat: 2012-04-25. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1798/44/2011, beslutat: 2012-02-22. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1802/44/2011, beslutat: 2012-03-19. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1803/44/2011, beslutat: 2012-04-25. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 191/44/2011, beslutat: 2011-05-02. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 192/44/2011, beslutat: 2011-05-02. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1966/44/2012, beslutat: 2012-12-11. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 1967/44/2012, beslutat: 2012-12-11. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 328/44/2011, beslutat: 2011-06-15. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 346/44/2011, beslutat: 2011-06-08. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 421/44/2011 , beslutat: 2011-06-08 . 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 422/44/2011, beslutat: 2011-06-08 . 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 423/44/2011, beslutat: 2011-06-08 . 



Södertörns högskolas beslut, dnr. 43/44/2011, beslutat: 2011-03-23. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 433/44/2012, beslutat: 2012-08-28. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 463/44/2012, beslutat: 2012-04-25. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 464/44/2012 , beslutat: 2012-08-28. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 487/44/2012, beslutat: 2012-06-11. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 488/44/2012, beslutat: 2012-06-11. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 552/44/2012, beslutat: 2012-05-28. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 608/44/2011 , beslutat: 2011-06-08. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 65/44/2011, beslutat: 2011-03-23. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 661/44/2011, beslutat: 2011-06-15. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 687/44/2012, beslutat: 2012-06-11. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 691/44/2012, beslutat: 2012-11-01. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 692/44/2012, beslutat: 2012-06-11. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 724/44/2012, beslutat: 2012-06-25. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 724/44/2012, beslutat: 2012-06-25. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 736/44/2012, beslutat: 2012-09-11. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 748/44/2012, beslutat: 2012-08-28. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 756/44/2012, beslutat: 2012-08-28. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 793/44/2011, beslutat: 2011-06-15. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 795/44/2011, beslutat: 2012-02-22. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 83/44/2011, beslutat: 2011-03-23. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 866/44/2011, beslutat: 2011-06-15. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 96/44/2012, beslutat: 2012-03-19. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 97/44/2012, beslutat: 2012-04-25. 

Södertörns högskolas beslut, dnr. 99/44/2012, beslutat: 2012-04-25. 

 

 

Örebro universitet 

Örebro universitets beslut, dnr. CF  17-75/2012, beslutat: 2012-02-29. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17/63-2011, beslutat: 2011-03-03. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17/64/2011, beslutat: 2011-03-03. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-100/2011, beslutat: 2011-03-16. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-101/2011, beslutat: 2011-03-16. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-103/2011, beslutat: 2011-03-17. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-106/2011, beslutat: 2011-04-11. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-107/2011, beslutat: 2011-04-11. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-108/2011, beslutat: 2011-04-11. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-16/2012, beslutat: 2012-02-29. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-212/2011, beslutat: 2011-04-11. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-213/2011, beslutat: 2011-04-11. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-225/2010, beslutat: 2011-04-11. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-228/2011, beslutat: 2011-04-11. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-229/2011, beslutat: 2011-04-11. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-232/2011, beslutat: 2011-04-11. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-242/2011, beslutat: 2011-04-11. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-243/2011, beslutat: 2011-05-10. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-245/2011, beslutat: 2011-04-11. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-256/2011, beslutat: 2011-05-19. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-290/2011, beslutat: 2011-05-19. 



Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-319/2011, beslutat: 2011-05-19. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-320/2011, beslutat: 2011-05-19. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-321/2011, beslutat: 2011-05-19. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-344/2011, beslutat: 2011-05-27. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-355/2011, beslutat: 2011-05-19. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-361/2012, beslutat: 2012-06-07. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-374/2012, beslutat: 2012-06-07. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-381/2011, beslutat: 2011-06-15. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-382/2011, beslutat: 2011-06-15. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-408/2011, beslutat: 2011-09-09. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-417/2011, beslutat: 2011-10-19. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-419/2011, beslutat: 2011-09-09. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-420/2011, beslutat: 2011-09-09. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-421/2011, beslutat: 2011-09-09. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-422/2011, beslutat: 2011-09-09. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-423/2011, beslutat: 2011-09-09. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-424/2011, beslutat: 2011-10-19. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-434/2012, beslutat: 2012-06-07. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-436/2011, beslutat: 2011-09-09. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-439/2011, beslutat: 2011-11-15. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-461/2011, beslutat: 2011-09-09. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-462/2011, beslutat: 2011-09-09. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-474/2011, beslutat: 2011-11-15. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-505/2011, beslutat: 2011-11-15. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-61-2011, beslutat: 2011-03-03. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-62/2011, beslutat: 2011-03-03. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-620/2011, beslutat: 2012-01-30. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-621/2011, beslutat: 2012-01-30. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-624/2011, beslutat: 2012-01-30. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-65/2012, beslutat: 2012-02-29. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-650/2011, beslutat: 2011-12-15. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-651/2011, beslutat: 2011-12-15. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-652/2011, beslutat: 2011-12-15. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-653/2011, beslutat: 2011-12-15. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-654/2011, beslutat: 2011-12-15. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-655/2011, beslutat: 2011-12-15. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-671/2011, beslutat: 2011-12-15. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-672/2011, beslutat: 2011-12-15. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-673/2011, beslutat: 2011-12-15. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-674/2011, beslutat: 2011-12-15. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-675/2011, beslutat: 2011-12-15. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-696/2011, beslutat: 2012-01-30. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-736/2011, beslutat: 2012-01-30. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-737/2011, beslutat: 2012-01-30. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-74/2012, beslutat: 2012-02-29. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-74/2012, beslutat: 2012-04-25. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-744/2011, beslutat: 2012-02-06. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-75/2011, beslutat: 2012-04-25. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-755/2011, beslutat: 2012-02-06. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-756/2011, beslutat: 2012-02-06. 



Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-757/2011, beslutat: 2012-02-06. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-758/2011, beslutat: 2012-02-06. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-759/2011, beslutat: 2012-02-06. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-761/2011, beslutat: 2012-02-02. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-762/2011, beslutat: 2012-02-02. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-81/2011, beslutat: 2011-02-28. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-82/2011, beslutat: 2011-02-28. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-94/2011, beslutat: 2011-03-16. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-95/2011, beslutat: 2011-03-16. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-96/2011, beslutat: 2011-03-16. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-97/2011, beslutat: 2011-03-16. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-98/2011, beslutat: 2011-03-16. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 17-99/2011, beslutat: 2011-03-16. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 57-8/2011, beslutat: 2011-03-03. 

Örebro universitets beslut, dnr. CF 59-562/2012, beslutat: 2012-10-09. 

 



BILAGA 2  Mailkonversation angående disciplinära  

 förfaranden inom lärosätena 
 

 

Lärosäte A 

Enligt praxis vid Lärosäte A tar nämnden i sin bedömning av avstängningstiden hänsyn både 

till förseelsen i sig men även till tidsomfattningen av det aktuella examinationsmomentet som 

ligger till grund för misstanken. Skälet till att examinationsmomentets omfattning ligger till 

grund för bedömningen beror på att nämnden anser att straffet ska ställas i relation till den 

hjälp som studenten kunnat få av agerandet. Detta är en utgångspunkt för nämndens 

bedömning av avstängningstiden i varje enskilt ärende. Nämnden tar även hänsyn till 

förseelsen i sig i varje ärende. Avstängningstiden kan tillexempel variera i ärenden beroende 

på hur omfattande ett plagiat har varit, vilken förklaring som studenten gett eller om studenten 

visat uppenbar ånger. Utgångspunkten för bedömningen av avstängningstiden har dock alltid 

sin grund i examinationsmomentets omfattning, räknat i högskolepoäng och antal veckor. Det 

är utgångspunkten. 

 

Varning är sällsynt och används endast i undantagsfall vid Lärosäte A. Det ska föreligga 

särskilda omständigheter för att nämnden ska välja att utfärda varning istället för avstängning. 

Även här tar man hänsyn till hur omfattande kursen varit men även till det enskilda ärendet 

och studentens egen förklaring. Man tar även hänsyn till resultatet av en avstängning och hur 

ingripande en sådan åtgärd skulle vara för den enskilde studenten. Varje ärende är unikt varför 

det är svårt att ge ett enkelt svar på när varning kan användas. Dock ska det föreligga speciella 

omständigheter i det enskilda fallet som gör att en avstängning anses vara alltför ingripande i 

det fallet. 

 

Vid Lärosäte A har vi ingen uttalad avstängningstid för olika förseelser, utan nämnden utgår 

från examinationsmomentets omfattning, och tar sedan hänsyn till varje enskilt ärende 

huruvida det finns skäl att ge en längre eller en kortare avstängningstid. Lärosäte A har en 

minimigräns om tre veckor för avstängning. 
 

Lärosäte B 

Som det framgår av besluten är sex veckors avstängning "normalpåföljd" för vilseledande vid 

examination på Lärosäte B. Detta är emellertid inte en praxis som Lärosäte B själva "hittat 

på" utan går att hänföra till genomsnittet i riket - vilken framgår av 

Universitetkanslersämbetets sammanställning av DPN -beslut i landet.  

 

Nämnden gör emellertid alltid, med utgångspunkt i normalpåföljden, en samlad bedömning av 

omständigheterna i det enskilda fallet när påföljd ska beslutas. Omständigheter som renderar 

längre tid är att det rör sig om ett omfattande arbete, t.ex. ett examensarbete, att studenten 

redan har varit föremål för avstängning, att det rör sig om upprepade förseelser eller andra 

graverande omständigheter. 

 

Omständigheter som renderar kortare tid är att det i exempelvis plagiatfall rör sig om väldigt 

lite plagiat i förhållande till hela arbetet, att det rör sig om en examination som ger väldigt få 

högskolepoäng, eller att det finns andra förmildrande omständigheter.  

 

Det är väldigt ovanligt att det beslutas om varning i situationer där studenter har försökt 

vilseleda - däremot förekommer det i fall av störande. Några få "fuskfall" jag kan dra mig till 



minnes som fick varning är ärenden där en student medgett plagiat  men där det handlade om 

någon eller några få meningar i ett arbete som i övrigt var självständigt skrivet - d v s där 

omfattningen var så begränsad att nämnden ansåg det oproportionerligt att avstänga 

studenten.  

 

Det är viktigt att förstå att nämnden aldrig får kompensera tvivel i skuldfrågan genom att 

tilldela en mildare påföljd. Om det finns tvivel i skuldfrågan ska istället studenten frias från 

misstanken helt. Beslutet är således alltid en tvåstegsraket så att säga. Först avgörs om det av 

utredningen klart framtår att studenten faktiskt har försökt vilseleda/störa och först om 

nämnden konstaterar att så är fallet ska beslut om påföljd fattas. De två stegen får inte 

sammanblandas. 

 

Så vitt jag minns har nämnden aldrig gått under två veckors avstängning. Jag har uppfattat att 

om nämnden anser att ett vilseledande ska rendera kortare än så, så utdelas i stället en 

varning. Men frågan har aldrig varit uppe till diskussion - det är bara min egen reflektion. 

 

Hoppas det gav svar på dina frågor. 
 

Lärosäte C 

Vid Lärosäte C disciplinnämnden har den vanligaste påföljden vid disciplinära förseelser 

(vilseledande vid examination) varit avstängning under 6 veckor. Som vi har uppfattat det är 

det en påföljd i tid som är i linje med gängse praxis vid övriga högskolor i Sverige. 

  

Lärosäte C har normalt tillämpat längre avstängningsperiod än 6 veckor då det främst har 

varit fråga om doktorander som försökt vilseleda vid examination eller om det har förhållit sig 

så att studenten upprepat har vilselett vid examination. 

  

Varning som disciplinpåföljd har mycket sällan tillämpat vid Lärosäte C. Vid något tillfälle 

var det med hänsyn till att en avstängning i det specifika fallet skulle få för långtgående 

konsekvenser för studenten att detta skulle bli orimligt. 

  

Om något av ovan är oklart får du gärna höra av dig igen! 
 

Lärosäte D 

Lärosäte D:s utgångspunkt för normalfallet har under tid utvecklats till sex veckors 

avstängning. Denna ”normalpåföljd” kan variera från fall till fall oftast beroende av huruvida 

avstängningen påverkar studentens studiesituation. Det finns en slags rimlighetsbedömning 

där man tittar på hur hård påföljden blir i verkligheten. Det är inte meningen att vissa 

studenter ska drabbas orimligt mycket. En avstängning om sex veckor kan ju för någon 

student löpa under flera tentamensperioder t.ex. medan en annan student som har begått 

liknande förseelse bara blir avstängd under en tentamensperiod. Sådana fall försöker man 

undvika genom att t.ex. minska antalet veckor. Det görs en helhetsbedömning från fall till fall. 

Ett annat exempel är ju sommaruppehållet, som man inte lägger någon avstängning under av 

naturliga skäl. En student som blir avstängd alldeles innan sommaren får ett uppehåll i 

avstängningen, som återupptas vid terminsstart igen. Det kan t.ex. bli två veckor innan 

sommaren och resterande fyra efter sommaren. 

  

Annat som tas hänsyn till är ju återkommande förseelser, de som hamnar inför 

disciplinnämnden för andra eller tredje gången. Det påverkar givetvis också antalet 

avstängningsveckor som i de fallen blir fler. Någon gång har ett och samma ärende avsett 



flera fall av plagiat, varpå påföljden också påverkas i det att avstängningen blir längre. Vad 

gäller varning brukar det i normalfallet oftast röra sig om brott mot regelverk, men andra 

faktorer kan också spela in. Även här är det en bedömning som görs från fall till fall. Fusk 

resulterar i regel inte i en varning. 

  

Någon minimigräns finns inte, liksom inte heller någon annan maxgräns än de sex månader 

som regelverket medger. 
 

Lärosäte E 

"Vad tar ni hänsyn till när ni bedömer avstängningstidens längd. Jag har samma fråga 

gällande varningar - vad tas hänsyn till och föranleder att ett ärende resulterar i varning istället 

för avstängning?"  

 

Det beror på omfattningen av plagierat material, hur stor del av total examination som 

omfattas av det aktuella arbetet och hur långt in i studierna studenten befinner sig. Det är mer 

ursäktligt att slarva med källor under första terminen än under sin masteruppsats till exempel. 

 

"Är det skillnad i avstängningstid beroende på vilken typ av fusk/vilseledande det rör sig om? 

Exv. plagiat, otillåtet samarbete, otillåtna hjälpmedel?" 

 

Ja, generellt ger fusklapp/mobiltelefon på skriftlig tentamen två veckors avstängning men att 

plagiera någon annans text och åsikter i sitt examensarbete har gett upp till 4 månader. Det 

beror på uppsåt och medvetenhet.   

 

"Finns det en minimigräns som ni helst inte går under när ni beslutar om avstängning?" 

 

Mig veterligen har vi aldrig stängt av någon kortare tid än två veckor. 
 

Lärosäte F 

Jag kan tyvärr inte ge dig exakta/utförliga svar då Disciplinnämnden bedömer ärenden från 

fall till fall. Protokollen är kortfattade så det är svårt för oss att tolka dem i efterhand. 

 

Disciplinnämnden skiljer dock inte på plagiat, otillåtet samarbete eller otillåtna hjälpmedel. 

Normalpåföljden är 1-2 månaders avstängning och jag tror inte att nämnden har beslutat om 

kortare avstängning än 1 månad. Exempel på när Disciplinnämnden har beslutat om längre 

avstängningar är vid återfall och plagiat i examensarbeten, särskilt om man har plagierat stora 

delar av examensarbetet. 

 

Som jag skrev tidigare så gör Disciplinnämnden en samlad bedömning och det går inte att dra 

några slutsatser i förväg om vilka omständigheter som kommer att leda till en varning. Det 

som skulle kunna leda till varning är om t.ex. ett arbete inte innehåller så mycket plagiat, om 

studenten inte har kommit långt i utbildningen eller studentens hälsa, men det är en 

bedömning som måste göras i varje enskilt fall. 
 

Lärosäte G 

1. Varning/avstängning. 

Varning kan utdelas då omfattningen av en uppgift är mycket ringa. Den kan också utdelas då 

en student uppenbart inte har förstått vad som gäller men med varningen får en uppmaning att 

inhämta information om vad som gäller. Studenten har ett betydande ansvar när det gäller att 

ta reda på vilka regler som gäller vid olika tillfällen, likaväl som universitet har ansvar för att 



information ska finnas och ska göra den tillgänglig och bekant för studenten. (Har emellertid 

informationen från universitetets/insttutionens/lärares sida brustit eller varit mycket otydlig 

frias studenten vanligtvis från misstanke om vilseledande). 

 

2. Det förekommer huvudsakligen tre grunder för avstängning och det är  

- Otillåtet hjälpmedel (fusklapp, mobiltelefon, otillåtna anteckningar m.m. vid salstentamen). 

Om disciplinnämnden finner att utredningen visar att det funnits information om tillåtna 

hjälpmedel med student ertappas med hjälpmedel som inte står angivet som tillåtet så blir 

påföljden som regel 8 veckor. 

 

- Otillåtet samarbete. Förekommer främst vid hemuppgifter och laborationer. Påföljderna 

varierar mellan 4 och 8 veckor. Det viktigaste i avgörande för påföljden är hur tydlig 

informationen om individuell lösning/rapport har varit. Därefter hur stor uppgiften har varit 

och hur omfattande och samarbetet har varit och av vilken art och när i studierna, vilken 

termin, det sker. Frågan kommer alltid om det är uppenbart att studenten har förstått att en 

uppgift är individuell. 

 

- Plagiat - påföljderna varierar mellan 4 och 12 veckor och flera faktorer är här avgörande. 

När i studierna sker plagiatet, vid vilken typ av uppgift, har studenterna undervisats i 

akademiskt skrivande, fått träning i citerings- och referatteknink, är avgörande faktorer för 

påföljden. En student som går sin sjätte eller sjunde termin och ska lämna in en C- eller D-

uppsats eller examensarbete förutsätts behärska citerings- och referatteknik, medan studenter 

som under sin första termin kanske inte kommit i kontakt med begreppen eller fått 

undervisning i detta inte har samma förutsättningar att klara en sådan uppgift. Varje anmälan 

är unik och hanteras som sådan. 
 

Lärosäte H 

Det finns inte ett enkelt svar på hur vi bedömer disciplinärenden. Varje ärende är unikt och 

bedöms därefter. Gången är att rektor först tar beslut - där beslutet kan bli utan åtgärd, varning 

eller att rektor hänför ärendet till disciplinnämnden. 

 

Om beslutet blir utan åtgärd eller varning så är ärendet avgjort i och med detta. Går det till 

disciplinnämnden så blir det ett möte där. Disciplinnämnden kan besluta om utan åtgärd, 

varning eller avstängning. 

 

Att avstängningsperioden kan variera från 2 till 12 veckor beror bland annat på hur allvarlig 

förseelsen är förstås. Man tar också hänsyn till studentens hela situation. Hur långt har 

studenten kommit i studierna, är det ett examensarbete (då är det oftast allvarligare), hur 

utstuderat är fusket, har studenten förstått osv osv? 

 

Som en "bibel" i sammanhanget finns förstås Jareborgs "Disciplinansvar för studenter som 

fuskar eller stör". Den känner du säkert till! 
 

Lärosäte I 

Lärosäte I besvarade inte frågorna. 

 

Lärosäte J 

Lärosäte J besvarade inte frågorna. 
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