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Årsberättelse disciplinnämnden vid LiU 2014 
Arbetet under året 
Under 2014 har disciplinnämnden haft elva sammanträden och vid dem har totalt 46 ärenden 
som berört 54 studenter behandlats.  

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 Elisabeth Sandberg, Consensus och Gustav Andersson, 
Stuff studeranderepresentanter. Under höstterminen ingick istället studenterna Albin 
Mannerfelt, LinTek och Christoffer Carlsson från StuFF. De tjänstemän som varit kopplade till 
disciplinnämnden är utredare/föredragande Camilla Hahn och Jean-Michel Housset samt 
sekreterare Marie Plantin. 

För att kunna hantera och kunna ge ett beslut så skyndsamt som möjligt planerar 
disciplinnämnden in möten varje månad under terminstid. Vid de tillfällen när det inte finns 
några ärenden att behandla ställs mötet in. Det krävs alltid en viss handläggningstid för att 
kunna utreda ett ärenden och ge studenten en möjlighet att yttra sig. Mediantiden för 
handläggningen av ett ärende från det att det inkom till LiU till ett beslut var under 2014 5 
veckor vilket är samma tid som under 2013. Den kortaste handläggningstiden under 2014 var 
2,5 veckor och den längsta var 10 veckor vilka inföll under sommaren. Ett av de inkomna 
ärendena beslutades av ordförande i samråd med lagfaren ledamot och togs inte upp vid ett av 
nämndens möten. I det specifika ärendet visade det sig vara fel student som blivit anmäld 
vilket ledde till att det lämnades utan vidare åtgärd. 

Den statistik som redovisas i årsberättelsen är vald för att ge en bild av de ärenden som 
hanteras av nämnden och skall i första hand jämföras med föregående år. Ambitionen är inte 
att redogöra för statistiska skillnader eller samband. Med tanke på det antal ärenden som 
hanteras och att förändringar som kan förekomma mellan olika år ofta handlar om enstaka fall 
är det svårt att göra alltför långtgående analyser.  
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Statistik  
Antalet inkomna ärenden minskade med 4% jämfört med 2013. Antalet avstängda studenter 
ökade med 7% och antalet som lämnades utan åtgärd minskade, medan antalet varningar 
ökade med 20%. Det innebär en fortsatt ökning av varningar men inte en lika dramatisk ökning 
som året innan. 

 2014 2013 Förändring  

Antal ärenden 46 48 - 4% 
Antal studenter 54 57 - 5% 
Avstängningar 31 29 + 7% 
Varningar 18 15 + 20% 
Utan åtgärd 7 14 - 50% 

 
Det som kan ses som en orsak till ökningen av varningar 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. Noterbart är att 
antalet ärenden som lämnats utan åtgärd minskat jämfört med 2013. 

Diagrammen nedan visar en fördelning över beslut i disciplinnämnden respektive år: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Könsfördelningen bland de anmälda studenterna visar att det var något fler män som blev 
anmälda till disciplinnämnden. Däremot var det fler kvinnor än män som blev avstängda 
under 2014 vilket även var fallet 2013, medan varningar i större utsträckning har tilldelats 
män.   

2013

Avstängning Varning Utan åtgärd

2014

Avstängning Varning Utan åtgärd
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Fördelningen av LiUs studenter totalt 2014 var 53% kvinnor och 47% män. För statistik i 
disciplinnämndsärendena uppdelat på kön se tabellen nedan:  

 2014 Andel  2013 Andel  Förändring  
Antal kvinnor 25 46% 28 49% -11% 
Antal män 29 54% 29 51% 0 
      
Avstängningar kvinnor 16 59% 18 62% -11% 
Avstängningar män 11 41% 11 38% 0 
      
Varningar kvinnor 7 39% 4 27% +75% 
Varningar män 11 61% 11 73% 0 
      
Utan åtgärd kvinnor 4 57% 7 50% -57% 
Utan åtgärd män 3 43% 7 50% -43% 

 
Fördelningen av utgång för kvinnor respektive män: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andelen anmälningar i förhållande till antalet studenter: 

 Antal 
anmälda 
studenter 

Antal helårsstudenter 
Uppgifter hämtade 2015-02-03 

Andel anmälda 
2014 

Andel anmälda 
2013 

Filfak 25 5956 0,42% 0,20% 
HU 6 2643 0,23% 0,27% 
LiTH 16 6845 0,23% 0,37% 
UV 7 2395 0,29% 0,61% 
LiU 54 17 839 0,30% 0,33% 

 

Män

Avstängning Varning Utan påföljd

Kvinnor

Avstängning Varning Utan åtgärd
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Jämfört med 2013 är den totala summan för LiU ungefär lika stor, men det finns skillnader vid 
en jämförelse på fakultetsnivå. Under 2014 var det en betydligt större andel studenter från 
Filosofiska fakulteten som anmäldes, medan det var en nedgång inom övriga fakulteter och 
framförallt inom Utbildningsvetenskap. Det är svårt att säga vad denna skillnad beror på, en 
anledning till att Filosofiska fakulteten ökar kan vara att det spridit sig inom fakulteten att en 
anmälan ska göras och hur gången är vid en anmälan. Det förklarar dock inte nedgången som 
går att se inom de övriga fakulteterna. Det är också fullt möjligt att det inte går att peka på 
någon särskild orsak utan att det mer har att göra med vilka fall som varit aktuella under året.  

Den kategori av student som oftast blir anmäld till disciplinnämnden är studenter på en 
utbildning där undervisningsspråket är svenska. Under 2014 var det fler utbytesstudenter som 
anmäldes, men då var det ett enskilt ärende som handlade om fyra utbytesstudenter. Totalt var 
det fyra ärenden under 2014 som berörde utbytesstudenter, samma antal som under 2013. 

 2014 2013 
Program/kurser på svenska  35 42 
Mastersprogram (engelska) 9 10 
Utbytesstudier 10 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 2014 2013 
Plagiat 27 31 
Otillåtet samarbete 7 5 
Fusklappar/salsskrivning 17 6 
Trakasserier 0 1 
Annat 0 1 
Summa 49 44 

 
Det som ökade under 2014 var andelen ärenden som kom från skriftliga tentamenssituationer. 
Orsaken till den ökningen beror sannolikt på att det under 2014 var fler incidenter som 
uppmärksammades och som ledde till en formell rapport från tentamensvakterna. En 
jämförelse av antalet tentamensvaktsrapporter de tre senare åren ger en bild av den ökningen. 

 2014 2013 2012 
Anmälda ärenden 15 9 8 
Utan att leda till anmälan 31 13 11 
Totalt 46 22 19 
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Av de rapporter som inkom under 2014 var det totalt 13 som handlade om att en student haft 
med sig mobiltelefon under tentamen. Av rapporterna ledde två till en anmälan till 
disciplinnämnden och i båda fallen blev utgången en varning. Under 2013 var motsvarande 
uppgifter totalt fem rapporter från tentamensvakter varav en ledde till en anmälan och 
varning. Ökningen under 2014 har lett till att en diskussion påbörjats om rutinerna vid 
hanteringen av den här typen av fall. 

Den tid som studenterna blivit avstängda under 2014 var som kortast 1 vecka och som längst 10 
veckor. Den vanligast förekommande avstängningsperioden var 4 veckor/1 månad precis som 
under 2013, det var ca 43% av ärendena som ledde till en avstängning som gavs den påföljden 
2014. Nedan följer en sammanställning över avstängningstiden under de fem senaste åren med 
den vanligaste för respektive år gråmarkerad.  

Avstängningstid 2014 2013 2012 2011 2010 
1 veckor 1 1 0 4 0 
2 veckor 8 6 6 6 2 
3 veckor 1 0 0 2 0 
4 veckor/1 månad 13 9 6 23 28 
5 veckor 1 1 0 0 0 
6 veckor 4 6 7 5 4 
7 veckor 0 1 0 0 0 
2 månader 1 3 4 6 14 
10 veckor 1 0 0 0 0 
3 månader 0 1 1 1 1 
4 månader 0 0 1 1 0 
5 månader 0 1 0 0 0 
6 månader 0 0 0 0 1 

 

Informationsinsatser och samarbeten 
De informationsinsatser som genomförts under 2014 var medverkan vid tre tillfällen av 
fördjupningskursen i högskolepedagogik för examinatorer och lärare. Till hösten 2014 ändrades 
upplägget efter de synpunkter som kommit in från vårens tillfälle. Det gjorde att fokus 
hamnade på diskussioner och mindre av tiden användes till ren information. Anledningen är 
att det inom gruppen av lärare som går kursen finns ett behov att få lyfta en diskussion om 
disciplinnämndsfrågor kopplat till den egna rollen.  

Övrigt 
Plagieringsgruppen vid LiU:s bibliotek färdigställde och lanserade självstudieguiden NoPlagiat 
under början av 2014. 
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Efter de synpunkter som kommit in från examinatorer som gjort anmälan till disciplinnämnden 
ändrades den information som skickas ut till lärare och tentamensvakter inför ett möte. Syftet 
var att göra dem mer medvetna om att nämnden måste säkerställa att ett uppsåt finns för att 
kunna besluta om en avstängning/varning. Ändringen genomfördes även för att tydliggöra 
varför det är viktigt att ta reda på vilken information som studenterna fått i kursen.   

De båda föredragande var i oktober med på den konferens i rättssäkerhet som anordnades av 
UKÄ. I december var en av de föredragande med vid en workshop i Örebro med fokus på 
plagiering.   
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