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1. Inledning 
Institutionsadministratörens huvudsakliga uppgift är att löpande tilldela roller (behö-
righeter) i eISP-systemet. Genom att tilldela en person en roll i eISP-systemet får 
personen tillgång till systemet och kan logga in. 
 
Rollen omfattar även följande: 

• Övergripande roll och har tillgång till hela institutionens ISP-er 
• eISP-gruppens kontaktperson vid institutionen (t. ex. information kring nya 

 releaser) 
• Första support till institutionens användare 
• Får stöd från centrala eISP-gruppen 
• Rollen är också automatiskt del i granskningsflödet (nr 4) i sin behörighet (och 

får automejl som ingår i denna rutin), men där beror arbetsuppgiften 
på institutionens lokala rutiner 
 

Rekommendation: 
Rollen tilldelas lämpligen den/ de personer som idag hanterar antagningar och forskar-
utbildningsadministration rent administrativt och löpande. Detta eftersom rollen 
enkelt behöver tillgång till information kring varje doktorand, handledare osv. 
Om man väljer att vara flera i rollen, får man lokalt göra en uppdelning på vem som 
ansvarar för vad. 
 

1.1 Om eISP-systemet 
För varje doktorand ska en individuell studieplan upprättas. Studieplanen ska fungera 
som ett styrande instrument för hela utbildningen och säkerställa att utbildningen 
bedrivs och följs upp på ett effektivt sätt. Upprättande och revidering av den individu-
ella studieplanen ska göras i samråd mellan doktorand, handledare och forskarutbild-
ningsstudierektor (FUS) alternativt annan utsedd person (roll: ÄF/FUÄ/Mentor/FUS). 
Individuell studieplan fastställs av prefekt. Prefekt ansvarar för att den individuella 
studieplanen revideras och följs upp minst en gång per år. Revidering ska även ske om 
så är påkallat med hänsyn till uppkomna förändringar i den enskilde doktorandens 
utbildning samt på doktorandens begäran. Prefekten har rollen fastställare i eISP- 
systemet. 

Den fastställda individuella studieplanen är en allmän handling. Om en extern part 
(t ex allmänheten, företag, andra myndigheter, studenter) vill ta del av den individuella 
studieplanen med stöd av offentlighetsprincipen ska den få det, med undantag för 
uppgifter som bedöms vara hemliga. En sekretessprövning ska göras varje gång en 
handling begärs utlämnad. Prövningen görs i första hand av den som är ansvarig för 
handlingen, men vid osäkerhet kan en bedömning göras av registrator. 

I december 2019 beslutade rektor om att eISP-systemet blir obligatoriskt att använda 
för doktorander som antagits till utbildning på forskarnivå från och med 2021-04-01 
(se mer info på hemsidan). 

https://insidan.liu.se/utbildningsadministration/eisp?l=sv
https://insidan.liu.se/utbildningsadministration/eisp?l=sv
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2. Behörighet och inloggning 

2.1 Behörighet 
Behörighet till systemet för institutionsadministratör hanteras av eISP helpdesk 
(eisp@liu.se), kontakta via Insidan ->Utbildningsadministration -> eISP 

2.2. Inloggning i systemet 
Inloggning i systemet sker via LOGIN eISP. 

2.3 Hitta i systemet 
Som ansvarig administratör av systemet på institutionen har du tillgång till följande 
meny: 
 

 
 

2.3.1 Sökhjälp 
I eISP-systemet finns det fält där du kommer att behöva söka på namn eller person-
nummer. Ta för vana att använda stjärna * vid sökningen. Sök på den delen av nam-
net/numret du är säker på och sätt asterisk (stjärna) * både framför och bakom, ex 
*Wilma*. 

 

2.3.2 Studieplaner 
Under menyn studieplaner hittar du en lista över samtliga individuella studieplaner vid 
institutionen. 
 

mailto:eisp@liu.se
https://insidan.liu.se/utbildningsadministration/eisp?l=sv&sc=true
https://eisp.liu.se/isp/index
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För att söka fram en studieplan för viss doktorand skriver du in namnet i den tomma 
rutan överst i tabellen. Använd gärna stjärna * vid sökningen, enligt beskrivningen i fö-
regående stycke.  
 
 
 

 
 
Här kan du även söka fram studieplaner efter ämne, handledare och ÄF/FUÄ/Men-
tor/FUS. Vill du göra en mer specifik sökning finns fler sökalternativ under Sök studie-
planer: 
 

 
 
Här kan du begränsa utsökningen till en viss status, t. ex. om man vill se vilka studie-
planer som har statusen Skapad eller Väntar på. Bockar du i Aktuella studieplaner hit-
tar du skapade studieplaner som ännu inte blivit fastställda samt senaste versionen av 
de fastställda studieplanerna. Under Arkiverade studieplaner hittar du de fastställda 
studieplaner där det finns en senare version. Under arkiverade studieplaner hittar du 
även studieplaner för doktorander som har tagit ut examen eller gjort avbrott. Dessa 
markeras med Examen respektive Avbrott. 
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2.3.3 Administration - användare 
Under Administration hittar du användarna i eISP-systemet. Det är här institutions- 
administratören lägger till roller för användare i systemet (se avsnitt 4). 
 

2.3.4 Administration – fördelning av doktorander per fastställare 
För institutioner som har behov av att fördela fastställande av studieplaner mellan 
flera fastställare finns detta verktyg att tillgå. I funktionen kan institutionsadministra-
tör fördela doktorander över användare med rollerna Fastställare och Ställföreträ-
dande fastställare vid institutionen.  
 
Användaren måste ha tilldelats rollen som Fastställare eller Ställföreträdande faststäl-
lare dessförinnan – se Administration/Användare i vänstra menyn. 
 

3. De olika rollerna i eISP-systemet 
Användarna i eISP-systemet har olika roller. Beroende på vilken roll man har kan man 
se och göra olika saker i systemet. De roller som finns är: 
 

• Institutionsadministratör – lägger upp roller i systemet kopplade till LiU-ID. 
o Institutionsadministratören har bortsett från sin systemroll, en del i 

granskningsflödet, med möjlighet till en granskningsfunktion i och med 
att rollen ligger default som nr 4 i granskningsflödet (Handläggare/FUS 
institution) - se Handledning för rollerna 3-4-5 

• Doktorand – kan redigera i skapad plan 
• Handledare: (samma som i Ladok) 

o huvudhandledare skapar planen och redigerar tillsammans med 
doktorand 

o biträdande handledare ingår inte i godkännandeflödet 
men har tillgång till doktorandens ISP 

• ÄF/FUÄ/Mentor/FUS – kan godkänna (skicka vidare)/returnera (skicka tillbaka), 
samt skriva en kommentar i ISPn 

• Handläggare/FUS (Institution)– kan godkänna (skicka vidare)/returnera (skicka 
tillbaka) samt ladda upp bilagor till studieplanen 

• Fastställare – kan godkänna/returnera (skicka tillbaka) 
• Ställföreträdande fastställare – kan godkänna/returnera (skicka tillbaka) de 

studieplaner där ordinarie fastställare är huvudhandledare 
 

Det finns dessutom en roll för tittbehörighet i systemet. Med tittbehörighet ser man 
vilka studieplaner som har skapats och vilken status dessa har. OBS! Tittbehörighet är 
tänkt för personer som behöver få en överblick över vilka studieplaner som finns på in-
stitutionen men inte är del av granskningsflödet.  

Vid tilldelning av roll görs ingen koppling mellan olika personer, t. ex. mellan doktorand 
och handledare. Kopplingen mellan huvudhandledare och doktorand görs av 

https://insidan.liu.se/utbildningsadministration/eisp/utbildningsmaterial?l=sv
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huvudhandledaren när den skapar studieplanen för doktoranden. Biträdande handle-
dare och ÄF/FUÄ/Mentor/FUS läggs till av huvudhandledare i själva studieplanen.  

Behöver någon av följande roller bytas ut kontakta eISP Helpdesk (eisp@liu.se): 

• Huvudhandledare 

• ÄF/FUÄ/Mentor/FUS 

• Handläggare/FUS (institution)  

Rollerna fastställare och ställföreträdande fastställare är knutna till institutionen. 

En roll behöver endast läggas till första gången som personen ska använda systemet i 
en viss roll. Om t. ex. en handledare ska handleda fler doktorander behöver inte rollen 
läggas till på nytt. 

Både huvudhandledare och biträdande handledare får rollen handledare i systemet.  
Huvudhandledaren blir definierad som huvudhandledare i eISP-systemet när studiepla-
nen skapas för doktoranden. Det är alltså viktigt att det är just huvudhandledaren som 
skapar studieplanen. 

 

4. Institutionsadministratörens uppgift: Lägga till roller i eISP- 
systemet 
Institutionsadministratörens uppgift är att tilldela rollerna i eISP-systemet. Genom att 
tilldela en person en roll i eISP-systemet får personen tillgång till systemet och kan 
logga in. Som institutionsadministratör loggar man in i systemet och väljer sedan An-
vändare under Administration i menyn för att kunna tilldela och lägga upp 
roller/behörigheter. 

4.1 Lägga till roll för person som är intern och har LiU-ID 

För att lägga till en roll för en person vid den egna institutionen går du in under meny-
valet Administration – Användare. Här klickar du sedan på Lägg till intern användare 
(LiU-ID) som användare:

 

mailto:eisp@liu.se
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I rutan som öppnar sig söker du fram aktuell person genom att ange användarnamn 
(LiU-ID) eller namn. Sök på förnamn, eller på del av namn med * både framför och 
bakom, ex *Wilma*. Därefter klickar du på Sök.   

 
 
 
Klicka på knappen Välj vid den person som du ska lägga till roll för: 
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I nästa bild, klicka på knappen Lägg till institutionsbehörighet för att kunna lägga till 
roll: 
 

 

Välj roll från listan till vänster och flytta över till högerfältet med hjälp av pilarna. Klicka 
på Lägg till: 
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Avsluta sedan med att Klicka på knappen Spara användare: 

 

Som institutionsadministratör informerar du de personer som har tilldelats en roll i 
eISP-systemet om hur man loggar in. 

 

4.2 Flera roller i systemet 
En person kan ha flera roller i eISP-systemet, t.ex. vara både FUS och handledare eller 
både fastställare och handledare (dock inte för sin egen doktorand - i dessa fall måste 
en ställföreträdande utses). I dessa fall får flera roller läggas till för samma person. 
Beroende på i vilken roll som personen ska jobba i systemet så får den efter inloggning 
gå in under menyvalet växla behörighet och ändra behörigheten. Vid inloggning i 
systemet kommer användaren med flera roller alltid bli inloggad med den högre 
behörigheten.  
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4.3 Handledare som inte finns vid den egna institutionen 

4.3.1 Handledaren är anställd vid en annan institution än doktoranden 
Om en doktorands handledare är anställd vid LIU, men vid en annan institution än 
doktoranden, ska rollen handledare läggas till vid handledarens institution. Kontakta 
då eISP-administratören vid institutionen där handledaren är anställd (alt. kontakta 
eISP-Helpdesk (eisp@liu.se). 
Du kan själv söka fram personen i systemet för att kontrollera om rollen handledare 
redan är tillagd. Skriv in namnet överst i namnkolumnen och se till att institutionsfältet 
är tomt (fältet högst upp i skrollistan) och tryck på Sök. 
 

 

 
För att se om personen har rollen handledare – Klicka på den lilla svarta pilen till väns-
ter om namnet: 
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4.4 Byte av huvudhandledare 
Byte av huvudhandledare görs centralt av systemförvaltarna av eISP. Kontakta dem via 
eISP helpdesk – se eISPs hemsida. Handledaruppgifterna ska vara uppdaterade i Ladok, 
innan bytet kan göras i eISP. 
 

5. Regler kring forskarutbildningen 
Reglerna kring den individuella studieplanen återfinns i Högskoleförordningen och i 
Linköpings universitets gemensamma regler för forskarutbildning samt fakulteternas 
egna regler och anvisningar.  

https://insidan.liu.se/utbildningsadministration/eisp?l=sv&sc=true
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100
http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Forskarutbildning_och_forskning
http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Forskarutbildning_och_forskning
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