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eISP-systemet: Vägledning för huvudhandledare 

Logga in som handledare 

Du loggar in i eISP-systemet med ditt LiU-ID: 
 

 Gå in på https://eisp.liu.se/isp 

Om du inte har fått något konto, kontakta eISP-institutionsadministratören på den 
institution där din doktorand är antagen. 
 
Om du har flera roller i systemet loggas du in med din ”högsta” behörighet. För att 
byta behörighet klickar du på ”Växla behörighet” i menyn till vänster. Välj önskad 
roll. 
 

 

Skapa studieplan 

Det är huvudhandledaren som skapar en ny studieplan för doktoranden. 
För uppföljning/revidering av befintlig studieplan, se Revidera studieplan. 

Steg för steg: 

1. Logga in i eISP-systemet och gå in under Studieplaner i menyn till vänster.  
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2. Klicka på knappen Skapa studieplan.  

3. Sök fram din doktorand. Detta gör du antingen genom att ange person-
nummer (format ÅÅÅÅMMDD-XXXX) eller för- och efternamn. Du kan 
också bara trycka på Sök-knappen för att lista alla befintliga doktorander 
vid institutionen. Din institution är förvald, men du har möjlighet att söka 
bland andra institutioner om din doktorand tillhör en annan institution än 
din egen. Klicka på fältet för institution för att lista dem. 

4. Klicka på Välj-knappen intill din doktorand. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

5. Verifiera uppgifterna om din doktorand och antagning. Tryck sedan på 
knappen Skapa studieplan. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. En ny studieplan skapas. Den är nu tillgänglig att redigera både för dig som 
huvudhandledare och din doktorand. Doktoranden informeras genom ett 
automatiskt e-postmeddelande att studieplanen är skapad och tillgänglig. 
Du behöver inte göra någonting ytterligare för att din doktorand ska få 
åtkomst till studieplanen.  
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Om man även har lagt in bi-handledare i studieplanen (med aktiverat LiU-
konto) är den nu synlig även för dom. Huvudhandledare eller doktorand 
meddelar bihandledare att ISP finns tillgänglig. 

 
Notera; följande fält kan endast fyllas i av huvudhandledare: 

 Uppnådd andel 
 Planerad studieaktivitet 
 Planerad finansiering 
 Tillgängliga fasta resurser 
 Former för handledning/handledningsplan 
 Bihandledare (samma som dokumenterats i Ladok enligt vanlig 

institutionsrutin) 
 Fördelning av handledarinsats 

 
7. Nu kan du granska informationen genom att klicka på respektive flik. Vill du 

redigera informationen trycker du på Redigera-knappen som finns högst 
upp till höger i fliken.  

Vid de olika fälten finns hjälptexter om man klickar på 
 

 

 
När du fyllt i informationen finner du knappar för att Spara alternativt 
Avbryta längst ner i den flik du för tillfället redigerar. Alla flikar har en egen 
Spara-knapp, du behöver alltså bara spara där du redigerat något.  
 
Notera: Utöver de fält som är obligatoriska enligt LiUs regelverk för forskar-
utbildning (märkta med en *) är också fyra fält obligatoriska för att kunna 
skicka vidare en ISP i systemet: 

 doktorandens epost-adress 

 avhandlingens titel 
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 avhandlingsbeskrivning  

 text i meddelandeloggen  

 
8. Vill du lämna studieplanen kan du klicka på något av menyvalen till vänster, 

logga ut eller stänga webbläsaren.  

Studieplanen befinner sig nu i status Skapad och är tillgänglig för både huvudhand-
ledare och doktorand att redigera. Båda kan vara inne i studieplanen samtidigt och 
titta, men tänk på att inte redigera samtidigt. Då riskerar ni att den enas 
ändringar förloras och skrivs över av den andras ändringar. Spara för att lämna 
över redigeringsmöjligheten. 
 
Viktigt – att stanna kvar i Spara-läge (dvs klicka inte på knappen Godkänn och 
skicka vidare) tills både doktorand och huvudhandledare anser att studieplanen är 
färdigifylld. Först då påbörjas godkännandeflödet, (se nedan) och möjlighet att 
redigera utan att behöva skicka mellan sig upphör. 
 
Under Studieplaner i vänstermenyn listas de studieplaner du är delaktig i som 
handledare. Intill studieplanen finner du en åtgärdsknapp med alternativ för 
hantering av studieplanen.  När det finns en studieplan skapad kan du t. ex. välja 
mellan att redigera eller att visa studieplanen som PDF. För att se tidigare 
versioner, se stycket Revidera studieplanen senare i denna manual. 

 
 
 

 

 
 
 

Godkänna studieplan 

Du (eller doktoranden) behöver lägga in personen som har rollen ÄF/FUÄ/Men-
tor/FUS i studieplanen och det går då ett automatiskt e-postmeddelande om att det 
finns en studieplan att godkänna till den personen när godkännandeflödet startas.  
 
När doktoranden och huvudhandledaren fyllt i uppgifterna i studieplanen och anser 
sig klara godkänns studieplanen genom att doktoranden trycker på knappen 
Godkänn och skicka vidare. 
 
I de fall då doktoranden av olika anledningar inte varit delaktig i ISP-arbetet, 
kan Fastställaren godkänna planen i doktorandens ställe. Se information sist i 
dokumentet. 
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Huvudhandledaren får ett automatiskt e-postmeddelande om att det finns en 
studieplan att godkänna och studieplanens status har ändrats till Väntar på 
handledare. 

Steg för steg: 

1. Om du som huvudhandledare godkänner uppgifterna trycker du på 
knappen Godkänn och skicka vidare till ÄF/FUÄ/Mentor/FUS längst ner 
till höger i studieplanen. Status på studieplanen ändras då till Väntar på 
ÄF/FUÄ/Mentor/FUS. 
 
 
 
 
 

2. Om du som huvudhandledare har synpunkter på innehållet i studieplanen 
(meddelar doktoranden via meddelandeloggen) eller gör en redigering, då 
måste du istället välja knappen Returnera till doktorand. Status ändras då 
till Väntar på doktorand och doktoranden måste godkänna på nytt.  
 
Det går att granska studieplanen och skriva i meddelandeloggen samtidigt. 
Du kan även ”nåla fast” ditt eget, ännu ej sparade, meddelande längst ner 
på skärmen när du är i Redigeringsläge, genom att klicka på Fäst. 
 

 
 

och Lossa när du är klar. 

 

 
När ÄF/FUÄ/Mentor/FUS har godkänt studieplanen går den vidare till per-
sonen som har rollen Handläggare/FUS (institution) för godkännande. När 
Handläggare/FUS (institution) har godkänt studieplanen går den vidare till 
fastställaren för godkännande. Om någon av dessa har synpunkter kommer 
studieplanen istället att skickas tillbaka till doktoranden för att justera och 
godkänna studieplanen på nytt.  
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3. När fastställaren har fastställt studieplanen är den klar och finns då till-
gänglig som PDF. Ett automatiskt e-postmeddelande om att studieplanen är 
fastställd skickas till doktorand, huvudhandledare, biträdande handledare 
och institutionsadministratör. När en revidering sen startas, övergår den 
fastställda planen till arkivstatus (se Revidera studieplan senare i denna 
manual) och är inte längre synlig i första vyn. 

En fastställd studieplan i systemet likställs med en underskriven studieplan.  
 

Tips! Om du, din doktorand, ÄF/FUÄ/Mentor/FUS, handläggare och fastställare 
använder fältet meddelandelogg för att lämna meddelanden till varandra blir det 
tydligt för alla som är involverade i skapandet av studieplanen vilka ändringar har 
gjorts, av vem och när ändringarna är gjorda. 

Revidera studieplanen 

Studieplanen ska följas upp minst en gång per år. Det görs i eISP-systemet genom 
en så kallad ”revidering”. 
 
Elva månader efter att tidigare studieplan fastställts kommer både du som huvud-
handledare och din doktorand att få en e-postpåminnelse om att det är dags att 
revidera studieplanen. E-postpåminnelsen skickas därefter automatiskt veckovis 
fram tills dess att doktoranden godkänt en reviderad studieplan.  
 
Skulle inte godkännandet av den reviderade versionen ha påbörjats efter tretton 
månader kommer påminnelserna istället att skickas till fastställaren. 
 
Huvudhandledare alternativt doktorand kan initiera revidering av en studieplan. 
 
Rekommendation! Om doktoranden och handledaren vill ha möjlighet att redi-
gera studieplanen kontinuerligt under året (och även se uppdateringar från Ladok), 
så kan man skapa en revideringsversion när man vill efter att en studieplan har bli-
vit fastställd. Det är dock bara fastställda studieplaner som är formella beslut. 

Steg för steg: 

1. Logga in i eISP-systemet. Välj Studieplaner i menyn till vänster för att lista 
dina aktuella studieplaner. Klicka på Välj åtgärd intill den studieplan du vill 
revidera. Välj därefter Revidera.  
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2. Ett dialogfönster öppnas där du bekräftar att du vill gå vidare. Tryck 

Revidera för att fortsätta skapa och spara den nya versionen av studie- 
planen. 

 

 
3. Du har nu skapat en ny version av studieplanen. Klickar du åter på Studie-

planer ser du i översikten över dina studieplaner att en ny version av 
studieplanen finns med status Skapad. 

 
 
 
 
 
 
Om du i sökfiltret för studieplaner väljer att bocka i rutan Arkiverad ser du även 
tidigare fastställda versioner tillgängliga i läsvyn och som PDF. 

 

4. När du skapat den nya versionen informeras doktoranden genom ett 
automatiskt e-postmeddelande att studieplanen är reviderad och redo att 
arbeta med igen. 
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5. Studieplanen befinner sig nu i status Skapad och är tillgänglig för både 
huvudhandledare och doktorand att redigera. Båda kan vara inne i studie-
planen samtidigt och titta, men tänk på att inte redigera samtidigt. Då ris-
kerar ni att den enas ändringar förloras och skrivs över av den andras änd-
ringar. Spara för att lämna över redigeringsmöjligheten. 
 
Viktigt – att stanna kvar i Spara-läge (dvs klicka inte på knappen Godkänn 
och skicka vidare) tills både doktorand och huvudhandledare anser att stu-
dieplanen är färdigifylld. Först då påbörjas godkännandeflödet, (se nedan) 
och möjlighet att redigera utan att behöva skicka mellan sig upphör.  

6. När man är överens och har uppdaterat planen färdigt godkänner 
doktoranden studieplanen genom att trycka Godkänn och skicka vidare. 

7. När doktoranden har godkänt studieplanen får huvudhandledaren ett 
automatiskt e-postmeddelande om att det finns en studieplan att godkänna. 

8. I eISP-systemet kommer det nu att finnas en studieplan med status Väntar 
på handledare. Du öppnar studieplanen genom att klicka på Välj åtgärd till 
höger om studieplanen och därefter Redigera. 

De blå ramarna visar i vilket stycke det finns förändringar i studieplanen 
jämfört med tidigare version.  

 

9. Vill du inte se markeringarna för ändringar bockar du i rutan Dölj skillna-
der högst upp till höger i studieplanen.  

 

10. När du har granskat studieplanen kan du välja att returnera till 
doktoranden (skicka tillbaka) eller godkänna och skicka vidare till 
 ÄF/FUÄ/Mentor/FUS med knapparna längst ner i studieplanen. 
 
 

 

11. När ÄF/FUÄ/Mentor/FUS har godkänt studieplanen går den vidare till 
Handläggare/FUS (institution) för godkännande. När Handläggare/FUS 
(institution) har godkänt studieplanen går den vidare till fastställaren för 
godkännande. Om någon av dessa har synpunkter kommer studieplanen i 
stället att skickas tillbaka till doktoranden för att justera och godkänna stu-
dieplanen på nytt.  

12. När fastställaren har fastställt studieplanen är den klar och finns då till-
gänglig som PDF. Ett automatiskt e-postmeddelande om att studieplanen är 
fastställd skickas till doktorand, huvudhandledare, biträdande handledare 
och institutionsadministratör. 
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Om doktoranden inte medverkar i skapande av den individuella studieplanen: 

 När studieplanen har status Skapad eller Väntar på doktorand kan 
Fastställaren klicka på Redigera för den studieplanen och gå in och 
godkänna.  

 Fastställaren måste skriva ett meddelande i loggen när detta görs.   

 I den fastställda studieplanen kommer det att vara tomt i fältet Samråd med 
doktorand. 


