
Årsberättelse disciplinnämnden vid LiU 2013 
Arbetet under året 
Under 2013 har disciplinnämnden haft tio sammanträden och vid dem har totalt 48 ärenden, som 
berört 57 studenter, behandlats. Jämfört med 2012 är det en uppgång i antalet ärenden, däremot var 
det inte lika många jämfört med åren 2010 och 2011 när det var över 50 ärenden som inkom.  

Ordförande för disciplinnämnden var prorektor Karin Fälth-Magnusson och som den lagfarne 
ledamoten alternerade Lars Dahlstedt med Lennart Andersson. Lärarrepresentant var Torkel Glad, ISY 
och under vårterminen var Björn Lagerström, LinTek och Tove Palm, Stuff studeranderepresentanter. 
Under höstterminen ingick Elisabeth Sandberg som den första ordinarie ledamoten från Consensus 
tillsammans med Gustav Andersson, studeranderepresentant från StuFF. Utredare och föredragande i 
nämnden var Camilla Hahn och Jean-Michel Housset. Sekreterare fram till och med augusti var Marie 
Ekström-Lorentzson, som därefter efterträddes av Marie Plantin. 

En student som blivit anmäld till disciplinnämnden ska inte behöva vänta för länge på ett beslut vilket 
gör att nämnden på förhand planerar in möten varje månad under terminstid. Under 2013 ställdes 
mötet i september in p.g.a. att inga anmälningar kommit in i tid inför mötet. Mediantiden för 
handläggningen av ett ärende från det att det inkom till LiU till ett beslut var drygt en månad, 33 
dagar. Den kortaste handläggningstiden för ett ärende var 16 dagar. Den längsta tiden från att 
anmälan inkom till disciplinnämnden till ett beslut i ärendet var 13 veckor vilka inföll under sommaren. 
Under 2013 hanterade nämnden ett fall av sexuella trakasserier som inledningsvis behandlades av 
juristenheten inom LiU innan det gick in i ordinarie hanteringsordning. Det var även en anmälan som 
inkom utan uppgift om vilken student som det handlade om. Eftersom det inte gick att få fram 
uppgifter rörande studentens identitet lämnades det ärendet utan åtgärd efter beslut av ordförande. 

Statistik  
Antalet inkomna ärenden ökade med 33% jämfört med 2012. Antalet avstängda studenter ökade med 
16% och antalet som lämnades utan åtgärd minskade, medan antalet varningar ökade med hela 200%. 

 2012 2013 Förändring  

Antal ärenden 36 48 +33% 

Antal studenter 51 57 +12% 

Avstängningar 25 29 +16% 

Varningar 5 15 +200% 

Utan åtgärd 21 14 -33% 

 

En möjlig orsak till att antalet varningar har ökat är att fler examinatorer gör en anmälan även vid 
tveksamma fall för att låta disciplinnämnden avgöra i fallet. Tidigare kan valet ha varit att inte göra en 
anmälan alls. Därmed bedömer nämnden ibland lindrigare fall än tidigare, vilket bör resultera i fler 
varningar, som är den mildaste påföljden. 

Könsfördelningen på de anmälda studenterna visar nästan jämn fördelning mellan kvinnor och män 
sett till antalet studenter som blivit anmälda. Även utgången påföljd/utan åtgärd har en 50% 
fördelning. Däremot var det fler kvinnor än män som blev avstängda under 2013 jämfört med 
tidigare år när det istället varit en större andel män som blivit avstängda.  
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Fördelningen av LiUs studenter totalt 2013 var 52% kvinnor och 48% män. För statistik i 
disciplinnämndsärendena uppdelat på kön se tabellen nedan:  

 2012 Andel  2013 Andel  Förändring  
Antal kvinnor 21 41% 28 49% +33% 
Antal män 30 59% 29 51% -3% 
      
Avstängningar kvinnor 9 36% 18 62% +100% 
Avstängningar män 16 64% 11 38% -31% 
      
Varningar kvinnor 0 0% 4 27% + 
Varningar män 5 100% 11 73% +55% 
      
Utan åtgärd kvinnor 12 57% 7 50% -42% 
Utan åtgärd män 9 43% 7 50% -22% 

 

En jämförelse mellan de olika fakulteterna visar en skillnad i hur stor andel av studenterna som anmäls 
till disciplinnämnden. Under 2013 var det en student som anmäldes vid två olika tillfällen. Vid 
fördelningen mellan de olika fakulteterna räknas den studenten vid två tillfällen, d.v.s. varje tillfälle 
som studenten genererat ett ärende till disciplinnämnden.   

 Antal anmälda studenter Antal helårsstudenter Andel anmälda 
Filfak 12 6010 0,20% 
HU 7 2631 0,27% 
LiTH 25 6828 0,37% 
UV 14 2307 0,61% 
LiU 58 17776 0,33% 

 

Den kategori av student som oftast blir anmäld till disciplinnämnden är studenter på en utbildning där 
undervisningsspråket är svenska, det är också den grupp som ökat det senaste året. 

 2012 2013 
Program/kurser på svenska  30 42 
Mastersprogram (engelska) 12 10 
Utbytesstudier 9 5 
Forskarnivå 0 0 

 

Den överlägset vanligaste orsaken till en anmälan till disciplinnämnden är plagiat, vilket även avspeglar 
sig i statistiken för ärendetyp för de som studenter som fått en påföljd.   

Typ av ärende för de avstängda/varnade studenterna 2012 2013 
Plagiat 21 31 
Otillåtet samarbete 2 5 
Fusklappar/salsskrivning 6 6 
Trakasserier 0 1 
Annat 1 1 
Summa 30 44 

 

2



Den tid som studenterna blivit avstängda under 2013 var som kortast 1 vecka och som längst 5 
månader. Knappt en tredjedel, 31%, blev avstängda i 1 månad som därmed var den vanligaste längden 
på avstängningen.  

Avstängningstid 2012 2013 
1 v 0 1 
2 v 6 6 
4 v/1 mån 6 9 
5 v 0 1 
6 v 7 6 
7 v 0 1 
2 mån 4 3 
3 mån 1 1 
4 mån 1 0 
5 mån 0 1 

 

Informationsinsatser och samarbeten 
Under året har den personal som arbetar med disciplinnämnden medverkat vid olika 
informationstillfällen inom LiU för att sprida kunskap om hur disciplinnämnden arbetar. De 
informationsinsatser som genomförts under 2013 var fortbildning för studievägledare vid LiU, möte 
för tentamensvakter samt medverkan vid totalt tre olika tillfällen av fördjupningskursen i 
högskolepedagogik för examinatorer och lärare. 

Sedan tidigare har ett samarbete inletts med den plagieringsgrupp som arbetar på Biblioteket vid LiU. 
Under 2013 påbörjades en diskussion om en självstudieguide om plagiering, något som 
plagieringsgruppen arbetat vidare med under året och som finns klar att använda nu i början av 2014. 

Det har även varit tillfällen med information för nya masterstudenter inbokade under november 
månad. Det tillfälle som skulle varit i Norrköping blev inställt p.g.a. för få anmälningar och vid 
informationen i Linköping var det enbart en mindre grupp studenter som var närvarande.  

Övrigt 
Under året har en översyn skett av hur begreppet fusk används i material som skickas ut till studenter 
och personal samt på hemsidorna. I nämndens arbete har det uppmärksammats att många studenter 
har blivit upprörda över ordet fusk. För att undvika att studenter tar extra illa vid sig vid en anmälan på 
grund av detta har begreppet ersatts med ”försökt att vilseleda” vilket är Högskoleförordningens 
exakta ordalydelse.  
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