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DOKTORANDOMBUDSMANNENS VERKSAMHETSPLAN 2017/18 

Godkänd av styrelsen 2017-09-07 

 

Lunds doktorandkårs fullmäktige har gett doktorandombudsmannen uppgiften att handlägga 

klagomål från enskilda doktorander rörande Lunds universitets myndighetsutövning samt att 

bistå de doktorander som vill göra formella anmälningar rörande förhållanden som berör deras 

studier till relevanta myndigheter och följa upp och analysera de åtgärder som Lunds universitet 

sätter in för att åtgärda bristerna. Hur dessa uppgifter ska genomföras och arbetas med under 

verksamhetsåret beskrivs i denna verksamhetsplan. I verksamhetsplanen har uppgifterna indelats 

i sju insatsområden:  

 

1. Individärenden 

2. Utbildning & information 

3. Utredning & undersökning 

4. Deltagande i LU organ 

5. Omvärldsbevakning & utveckling 

6. Verksamhetsplanering 

7. Marknadsföring 

 

 

 

 

VISIONEN som Doktorandombudsmannens insatser inom de sju områdena är tänkta att förverkliga 

är att varje enskild doktorand vid Lunds universitet ska vara medveten om sina rättigheter och 

skyldigheter samt enkelt ska kunna få råd och stöd för att göra sin röst hörd och få åtnjuta sina 

rättigheter.  
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Fortsättningsvis följer en beskrivning av varje enskilt insatsområde för sig, upplagd så att varje del 

börjar med en inledning, som följs av en handlingsplan, som är baserad på tidigare uppföljningar 

av verksamheten, och avslutas med en konkretiserad åtgärdslista. 

 

1. Individärenden 

Kärnan i Doktorandombudsmannens verksamhet är handläggningen av individärenden. 

Denna del av verksamheten består i att möta doktorander som anser sig ha blivit behandlade 

på ett felaktigt sätt av universitetet inom ramen för deras utbildning. Häri i ligger också att 

dokumentera, analysera och rapportera ärendenas art och verkningar för att skapa 

förutsättningar för ett proaktivt arbete där doktorander på sikt ska kunna få bättre och 

snabbare hjälp och kårerna, och i förlängningen universitetet, ska få underlag för det 

kvalitetssäkrande och kvalitetsutvecklande arbetet.  

 
Problembeskrivning: Trots införandet av ’Riktlinjer för hantering av klagomål från studenter 
rörande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Lunds universitet 
STYR 2014/169’ går det i dagsläget inte att säkerställa att universitetet handlägger varje 
ärende på ett rättssäkert sätt och dokumenterar åtgärderna. Doktorander som känner sig 
illa eller orättvist behandlade uppger ibland att de inte får det gehör eller den hjälp av 
universitetet som de söker. Många doktorander uppger också att de är rädda för att 
berätta om sina erfarenheter för företrädare för universitetet p.g.a. att de riskerar 
repressalier om de klagar. Det är därmed svårt att säkerställa att varje doktorands röst blir 
hörd och deras erfarenheter dokumenterade.  
 
Åtgärd: Att fortsätta handlägga, dokumentera, analysera och rapportera individärenden 
och publicera resultaten i en separat rapportserie.  
 
Målsättning: Att individärendena snabbare och lättare ska kunna lösas med hjälp av 
underlag från tidigare ärenden. 
 
Tidsplan: Löpande under 2017/18. 
 

 

Doktorandombudsmannen kommer under 2017/18: 

 Att ge råd och hjälp till enskilda doktorander, samt de två kårer som organiserar 

doktorander.  

 Att rapportera resultaten i en separat rapportserie. 
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2. Utbildning & information 

En viktig del i doktorandombudsmannens proaktiva arbete är att utbilda och informera 

kårerna, doktoranderna, universitetets personal och andra viktiga aktörer för kvalitetssäkring 

och kvalitetsutveckling av utbildning på forskarnivå om frågor som är relevanta för att 

bedriva denna verksamhet – framförallt om gällande rätt och policy på området. 

 
Problembeskrivning: Både doktorander och personal har kunskapsbrister när det gäller 
doktorandernas rättigheter och skyldigheter samt vart doktoranderna ska vända sig med 
sina ärenden. Universitetets personal saknar dessutom ofta resurser och rutiner för att 
enhetligt administrera, dokumentera och föra statistik över hur utbildning på forskarnivå 
bedrivs generellt, och över anmälningar från doktorander som anser sig illa eller orättvist 
behandlade specifikt.  
 
Åtgärd: Anordna presentationer och workshops, samt fortsätta delta i nätverksträffar och 
debatter och ha regelbunden kontakt med representanter för de kårer och fackföreningar 
som organiserar doktorander vid Lunds universitet, och med Studentombudet, för att 
generera utbyte av information och nya kontakter, samt fortsätta föreläsa på 
handledarutbildningar och doktorandkurser. 
 
Målsättning: Att både doktorander (inkl. studentrepresentanter) och personal vid 
universitet är medvetna om sina respektive rättigheter och skyldigheter inom ramen för 
universitetets forskarutbildningsverksamhet.  
 
Tidsplan: löpande under 2017/18. 
 

 

Doktorandombudsmannen kommer under 2017/18: 

 Att delta i LDK:s informationsmöte för kåraktiva. 

 Att delta i för-FUN-möten och andra kårmöten när doktorandombudsmannens 

särskilda kompetens behövs eller för att rapportera in efterfrågade uppgifter. 

 Att hjälpa till med att försöka starta upp en DSSO-utbildning och ett nätverk för 

DSSO:n. 

 Att delta i LUS måndagsmöten. 

 Att erbjuda presentationer av ärenderapporten för bl a FUN och UN. 

 Att erbjuda och utveckla presentationer och workshops för kårmedlemmar och 

LU organ/institutioner/fakulteter kring aktuella frågor i forskarutbildningen 

(bl.a. ”Att arbeta med individuella studieplaner”). 

 Att delta i nätverksträffar (bl.a. FONSYD, det nationella nätverket för 

doktorandombud/-smän, samt det skandinaviska nätverket för studentombud). 

 Att delta i debatter och samtal om utbildning på forskarnivå. 

 Att ha regelbunden kontakt med representanter för de kårer och fackföreningar 

som organiserar doktorander vid Lunds universitet, samt med LUS 

Studentombud. 

 Att föreläsa på AHU:s, Medicinska fakultetens och Naturvetenskapliga 

fakultetens handledar- respektive docentutbildningar, och på doktorandkurser 

vid bl.a. LTH, Naturvetenskapliga fakulteten, och Samhällsvetenskapliga 
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fakulteten. 

 

 

3. Utredningar & undersökningar 

Genom att göra utredningar och undersökningar kan doktorandombudsmannen erbjuda ett 

tillförlitligt och kontinuerligt uppdaterat material avseende specifika frågor som är relevanta 

för och aktuella inom utbildning på forskarnivå till enskilda doktorander, de kårer som 

organiserar doktorander vid Lunds universitet och andra aktörer inom utbildning på 

forskarnivå. 

 

 
Problembeskrivning: Erfarenhetsbaserade och föränderliga kunskaper går lätt förlorade i 
universitets- och kårorganisationen när studentrepresentanter och personal byts ut och 
studenter på alla tre utbildningsnivåer avslutar sina utbildningar och lämnar universitetet.  
 
Åtgärd: Genomföra och samla utredningar och undersökningar och göra dem 
lättillgängliga.  
 
Målsättning: Att underlätta för framtida ärendehantering och skapa underlag för kårernas 
och Lunds universitets organisation att lära av tidigare erfarenheter och tillhandahålla 
uppdaterad information om trender som kan fungera som underlag för kvalitetsarbete och 
utveckling av studiesocial verksamhet. 
 
Tidsplan: Löpande under 2017/18. 
 

 

Doktorandombudsmannen kommer under 2017/18:  

 Att publicera ”Doktorandombudsmannens ärenderapport 2016/17” under våren 

2018. 

 Att hålla hemsidan och Facebook-sidan uppdaterade. 

 Att göra de rättsutredningar som aktualiseras under året. 

 Att träffa de kåraktiva inom LDK:s fakultetsråd och TLTH:s doktorandsektion 

vid åtminstone ett tillfälle per år för avstämning och uppföljning. 

 Att tillsammans med studentombudet belysa ett ämne som är intressant för 

studenter på alla tre nivåer i den högre utbildningen och som kan utgöra underlag 

för LUS och kårernas påverkansarbete. Exempel på möjliga ämnen är disciplinära 

åtgärder, pedagogiskt stöd samt hälsa och arbetsmiljö. 
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4. Delta i och samarbeta med LU organ 

Doktorandombudsmannen ska vara en resurs för de organ och arbetsgrupper vid Lunds 

universitet som berör ombudsmannaverksamheten. 

 

 
Problembeskrivning: Lunds universitets forskarutbildningsorganisation har en komplex, 
decentraliserad och ganska opak struktur, i vilken både tidigare erfarenheter och kunskap 
om rättsliga ramar ofta går förlorad i och med att doktorander och personal byts ut. 
Doktorandernas intressen framstår också ofta som särintressen i organisationen som är 
uppdelad mellan forskning och utbildning, medan utbildning på forskarnivå kräver en 
integrerad syn på de båda. Doktoranderna kan lätt falla mellan stolarna. Även rent rättsligt 
kräver doktorandernas situation mera komplexa analyser.  
 
Åtgärd: Medverka i de organ som berör Doktorandombudsmannens verksamhetsområde 
och ha översikt över de dokument som berör utbildning på forskarnivå.  
 
Målsättning: Att ha en öppen kommunikation samt en god bild av de organ som berör 
Doktorandombudsmannens arbete vid universitetet och att vara en resurs för att utbyta 
och överföra erfarenheter och analyser. 
 
Tidsplan: Löpande under 2017/18. 
 

 

Doktorandombudsmannen kommer under 2017/18: 

 Att hålla kontakt med sektion student och utbildning. LUS, LDK och TLTH för att 

vara ett stöd i att försöka få till en ny rättighetslista som även inkluderar 

doktoranderna. 

 Att hålla kontakt med juristerna vid universitetet för att utbyta kunskap och analyser 

av olika rättsligt relevanta frågor. 

 Att samarbeta med forskningsservice, bl a när det gäller uppföljningen av 

implementeringen av de lokala föreskrifterna för forskarutbildningen 

 Att vara till stöd för utbildningsnämnden, forskarutbildningsnämnden, samt lokala 

ansvariga på fakultets- och institutionsnivå. 

 

  

5. Omvärldsbevakning & utveckling  

Doktorandombudsmannen vid Lunds universitet är en gammal och anrik institution inom 

kår- och universitetsvärlden. Verksamheten har i någon mån utgjort en förlaga till många av 

de student- och doktorandombud/-smän, inkl. LUS Studentombud, som nu finns på de 

flesta större lärosäten i Sverige. Det finns numera förutsättningar för, men också behov av, 

att rikta blicken utåt för att hålla sig uppdaterad om aktuella frågor inom utbildning på 

forskarnivå och vidareutveckla verksamheten. Doktorandombudsmannen kommer därför att 

upprätthålla en god kontakt med andra ombud/-smän och löpande samla in data och 

regelbundet analysera data för att samla och tillgängliggöra information som är relevant för 

ombudsmannaverksamheten. 



Attachment 1  DOMB VP 2017/18 

 
DOMB – Doktorandombudsmannen vid Lunds doktorandkår (LDK) | Sandgatan 2, vån III | SE- 223 50 Lund | 

Hämtställe 31| Phone: +46 (0)733-97 88 45 | E-mail: domb@ldk.lu.se | Web: www.ldk.lu.se/domb     Sida 6 

 

 

 
Problembeskrivning: Inom Lunds universitets verksamhet har doktorandombudsmannen en 
unik roll i bevakningen av utvecklingen på forskarutbildningsområdet både lokalt, 
nationellt och internationellt. 
 
Åtgärd: Föra en god dokumentation av arbetet, gå på konferenser och möta andra 
ombud/-smän. 
 
Målsättning: Upprätthålla en bred kunskapsbas om utbildning på forskarnivå specifikt och 
utmaningar inom högskolesektorn generellt samt utveckla ett gediget nätverk att vända sig 
till vid utmaningar. 
 
Tidsplan: Löpande under 2017/18. 
 

 

Doktorandombudsmannen kommer under 2017/18: 

 Att arbeta för ett starkare samarbete mellan Doktorandombudsmannen och 

Studentombudet för att kunna erbjuda varandra råd och stötting utifrån våra olika 

kompetensområden. 

 Att tillsammans med studentombudet delta i, och hjälpa till med att utveckla, 

’Sveriges Enade Ombud’, ’Det skandinaviska nätverket för studentombud’ samt 

ENOHE för att få råd av och utbyta erfarenheter med andra i samma roll. 

 Att delta i relevanta konferenser och kurser. 

 

6. Verksamhetsplanering och utveckling 

Doktorandombudsmannen har till uppgift att upprätta en verksamhetsplan, en 

verksamhetsberättelse och en budget som, efter samråd med LDK:s presidium, ska granskas 

av LDK:s styrelse och överlämnas till FUM för fastställelse. Doktorandombudsmannens 

arbetsmetod bygger på regelbundna uppföljningar av verksamheten där tidigare 

verksamhetsplan, erfarenheter och ny information ska ligga till grund för utvecklingen av 

kommande verksamhetsplan. 

 
Problembeskrivning: Doktorandombudsmannens verksamhet har många intressenter och 
avnämare som kan ha förväntningar och krav på verksamheten.  
 
Åtgärd: Systematiskt planeringsarbete med kontinuerliga uppföljningar. 
 
Målsättning: Samordnad verksamhetsmodell och budgetram, samt hållbara rutiner för 
avstämning av verksamhetsplan och budget. 
 
Tidsplan: Löpande under 2017/18. 
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Doktorandombudsmannen kommer under 2017/18:  

 Att i samråd med LDK:s presidium ta fram ett budgetförslag som är anpassat till 

nuvarande verksamhetsmodell och målsättningar. 

 Att sammanställa en verksamhetsberättelse som följer upp den förra 

verksamhetsplanen. 

 Att kontinuerligt stämma av planerna för verksamheten med Studentombudet för 

att finna gemensamma nämnare och samarbetsmöjligheter. 

 Att efter utvärdering av resultaten av uppföljningen upprätta en verksamhetsplan 

och budget för kommande verksamhetsår. 

 

7. Marknadsföring 

Det har hittills egentligen inte funnits någon medvetet utarbetad markandsföringsstrategi. I 

praktiken har marknadsföringen främst bestått i att delta, och introducera 

doktorandombudsmannaverksamheten, i olika kårsammanhang samt att hålla presentationer 

på olika doktorandkurser och doktoranddagar i övrigt har det inte heller funnits ekonomiska 

förutsättningar för något annat än direktkontakt och ”word by mouth”.  

 
Problembeskrivning: Kårerna och dess verksamhet, liksom sammansättningen inom både, å 
ena sidan, Lunds universitets ledning och olika organ och, å andra sidan, 
doktorandgruppen, förändras kontinuerligt och information glöms lätt bort. För att nå ut 
med information om vilka resurser som doktorandombudsmannen erbjuder till alla 
intressenter krävs ett kontinuerligt informationsflöde. Dagens implicita strategi bygger på 
att personligen möta alla intressenter enskilt eller i grupp, vilket är både mycket 
tidskrävande och svårt att omvandla till ett kontinuerligt informationsflöde. 
 
Åtgärd: Att trycka upp visitkort och i mån av ekonomiska resurser ett informationsblad, 
att börja med regelbundna nyhetsbrev via email samt bygga upp en bra struktur för 
hemsidan.  
 
Målsättning: Att nå ut till alla doktorandombudsmannens intressenter med information om 
vad denna verksamhet erbjuder dem. 
 
Tidsplan: Löpande under 2017/18. 
 

 

Doktorandombudsmannen kommer under 2017/18: 

 Att kontinuerligt uppdatera hemsidan och Facebook-sidan. 

 Att påbörja försök med utskick av nyhetsbrev, som är tänkta att gå ut minst en gång 

per termin. 

 Att trycka upp och dela ut tryckmaterial i form av visitkort och informationsblad samt 

trycksaker. 


