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1. Handledare 

Handledarens roll är central för om forskarutbildningen ska vara framgångsrik. Doktoranden 
har en huvudhandledare som har ett huvudansvar för handledningen, och att stötta 
forskningsplanering och forskningsprocess. Därutöver ska doktoranden ha minst en 
bihandledare som ska ha kompletterande kompetens.  

1.1. Utse handledare 

I samband med att sökande antas som doktorand av Forskarutbildningsnämnden (FUN) utses 
provisoriska handledare och bihandledare med uppgift att assistera vid utvecklingen av 
individuell studieplan. När den individuella studieplanen fastställs av FUN bekräftas valet av 
handledare. Doktoranden har möjlighet att påverka valet av handledare i samband med 
antagningen. Doktoranden kan även föreslå att ytterligare bihandledare utses. Begäran riktas 
till studierektor för forskarutbildningen. Forskningsledare och huvudhandledare har då rätt att 
yttra sig innan beslut fattas i FUN. 

1.2. Byta handledare 

Enligt högskoleförordningen 6 kap., 31 § har doktorand som så begär det rätt att byta 
handledare. Någon orsak behöver inte anges. Begäran görs skriftligt och riktas till studierektor 
som bereder och ger förslag på ny handledare för beslut i FUN. Reviderad individuell 
studieplan skrivs med ny handledare angiven. 
 
Den som åtar sig att vara handledare ska vara beredd att behålla detta ansvar under hela 
forskarutbildningen. Ibland kan situationer dock uppstå som gör att handledaren vill avträda 
sig ansvaret. Det kan gälla allvarlig sjukdom, att en nära relation uppstår mellan handledare 
och doktorand eller mellan handledare. Det kan handla om att handledaren lämnar sin 
anställning och får sådana förhållanden att det är omöjligt att kvarstå som handledare. Det kan 
även gälla att det uppstått olösliga konflikter, kommunikationsproblem eller att handledaren 
inte anser sig ha tillräcklig kompetens att ge meningsfull handledning med hänsyn till hur 
doktorandprojektet utvecklats. I sådana lägen kan handledaren anse det omöjligt att fullgöra 
sitt uppdrag och därför begära att få frånträda som handledare. Begäran görs skriftligt till 
studierektor, men bör föregås av en diskussion med doktoranden. Beredning och samråd med 
forskningsledare och andra i handledargruppen görs av studierektor som lämnar förslag till ny 
handledare för beslut i FUN. 
 
I fall där doktoranden inte förmår följa den individuella studieplanen kan forskningsledare 
eller FUN som en åtgärd att rädda forskarstudierna ta initiativ till att handledare ersätts. 
Studierektor samråder med doktorand, handledare och forskningsledare om byte av 
handledare. Beslut fattas av FUN. 
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