
=

=

=

=

=

=

=

=

aÉí=ÄÉêçê=é™=

bêÑ~êå~=Ñçêëâ~êÜ~åÇäÉÇ~êÉë=ëóå=é™=ÖçÇ=Ü~åÇäÉÇåáåÖ=

 
 
 





=
=
=

abq=_bolo=mü=

bêÑ~êå~=Ñçêëâ~êÜ~åÇäÉÇ~êÉë=ëóå=é™=ÖçÇ=Ü~åÇäÉÇåáåÖ=
=
=
=

^ååÖÉêÇ=i∏åå=pîÉåëëçå=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

e£dphli^k=f=_loüp=

 



=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

aáëíêáÄìíáçåW=
e∏Öëâçä~å=á=_çê™ëI=pbJRMN=VM=_çê™ë=

=

bäÉâíêçåáëâ=îÉêëáçåW=ÜííéWLLÜÇäKÜ~åÇäÉKåÉíLOPOMLNUMO=

=

qêóÅâÉêáW=
oÉëéçåëíêóÅâ=_çê™ëI=OMMT=

=

pâêáÑíÉê=Ñê™å=e∏Öëâçä~å=á=_çê™ëX=åê=Q=
 
 

fppkW=MOUMJPUNñ=
 

fp_kW=VTUJVNJURSRVJMMJR=

 
 



5 

ABSTRACT 
Title: That depends. Experienced research supervisors’ views on 

good supervision 
Language: Swedish  
Author: Anngerd Lönn Svensson 
Keywords: Higher education, research supervision, supervisors, styles of 

supervision, variation theory, tacit knowledge, reflection and 
self-reflection 

 

ISBN: 978-91-85659-00-5 
 
 

The supervision offered at universities today is to some degree being ques-
tioned, while the situation of doctoral students is undergoing changes. The 
supervision students get nowadays is very different from what was available 
when today’s supervisors were doctoral students. The present study relies on 
thirty-one in-depth interviews with experienced research supervisors from all 
faculties at the one university. 

The Swedish governing documents regarding supervision have mostly 
been phrased in very general terms on the assumption that certain disciplines 
have several traits in common. Other documents describe the requirements 
for supervisors more sweepingly; everybody is expected to work according 
to the same lines. There is no question that supervision could be anything but 
good and no attempt at defining the task is made. Previous studies show that 
supervisors are unaware of what is really expected of them.  

The aim of this thesis is partly to investigate whether there are any com-
munal traits in the accounts, at individual or group level, and partly to dem-
onstrate how research supervisors’ views on research supervision can vary. 
The objective is also to highlight qualitative differences in the descriptions 
by the supervisors as to how and why they supervise. 

Results show that it is not easy to articulate knowledge about ones own 
actions. The supervisors under study have not previously reflected too much 
on the question of supervising. They have neither received nor requested 
feedback and do not expect to get honest verdicts from their students. They 
profess themselves to have developed a mode of supervision on their own, 
without assistance or any form of training. 

The thesis is based on a theory of variation, tacit knowledge and reflec-
tion and that supervisors will be shaped by connections to certain Communi-
ties of practice. It draws on the silent or unarticulated knowledge of what su-
pervision is about, how and why supervision is carried out in a specific way, 
at group level or individually. At group level some similarities to other in-
vestigations can be found. Traditions regarding the form of the thesis are 
usually compliant with faculty norms. At the individual level, however, the 
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study presents new findings in pointing out the existence of three different 
styles of supervision: researcher, leader and official. These can not be traced 
back to any specific disciplines. The three styles differ from each other 
mainly in their attitude to the doctoral students and in their outlook on the 
question of power and responsibility. 

The most important conclusion is to draw attention to the significance of 
having an individual perspective. In order to be able to improve the art of 
supervision, getting interaction and feedback from doctoral students and the 
organisation is not sufficient. A prerequisite for development is to gain an 
awareness of ones own actions. In order to become conscious about ones do-
ings it is necessary to give and take feedback about oneself, achieved  
through self-reflection. 
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FÖRORD 
Om jag hade vetat vad det innebär att disputera när jag började forskarut-
bildningen hade jag kanske tvekat, men nu är jag glad att jag inte visste. Att 
skriva en avhandling är en lång lärprocess, arbetsam men mycket intressant. 
Man kan emellertid inte alltid styra över vare sig tid eller händelser, arbetet 
har tagit lång tid, mycket längre tid än jag hade kunnat föreställa mig. Att 
vara lärare inom högre utbildning och deltidsdoktorand skulle t ex kunna 
vara ett alldeles eget avhandlingsämne. 

Mitt avhandlingsämne rör handledare och forskarhandledning, från bör-
jan med en förhoppning om att studera vad som är god handledning. God 
försvann emellertid ganska snart, jag insåg att jag inte var rätt person att sät-
ta upp värderingskriterier. Jag har försökt att undvika ordet in i det sista, men 
så kom det tillbaka, till titeln. Många doktorander har haft en arbetstitel som 
hållit ända fram till tryckeriet, det har inte jag haft. Titeln på min avhandling 
är det absolut sista jag har skrivit, förutom detta förord. Jag är övertygad om 
att handledarna i studien hela tiden har haft god handledning i åtanke när de 
beskriver sin syn på hur de handleder, oavsett vad de anser att det beror på. 

Vid flera tillfällen har jag trott att jag har varit helt unik i mina upplevel-
ser och känslor, ingen annan kan ju ha varit med om detsamma. Men säker-
ligen har väldigt många haft snarlika upplevelser. Jag har också antagligen 
varit både tjatig och en pina för omgivningen och skulle aldrig ha blivit fär-
dig utan allt det stöd jag fått från olika håll. 

Det finns många som har del i att avhandlingen blivit verklighet, men 
främst är det mina informanter. Tack alla ni som så tjänstvilligt delade med 
er av era erfarenheter, jag har lärt mig så mycket av er. Utan er medverkan 
hade det inte blivit något att skriva om. 

Trots att flera av de handledare jag har intervjuat inte alltid tror på sina 
doktoranders tack i deras avhandlingsförord, vill jag ändå rikta mig till min 
egen handledare, Lars-Erik Olsson. Leo, ditt lugn och dina sakliga konstate-
randen har, trots alla mina bortförklaringar och protester, varit det som stän-
digt gjort att jag orkat gå vidare. Du vet att jag ärligt menar: Tack för att du 
vågade och tack för att du alltid har visat så orubblig tilltro till min förmåga! 

Ett stort tack vill jag också rikta till Per Lauvås, en stor förebild när det 
gäller handledningsfrågor. Tack Per för din underbara förmåga att locka 
fram glada skratt och kunna dela med dig av din klokhet, personligt och pro-
fessionellt. Dina synpunkter har varit ovärderliga.  

Mina kära arbetskamrater, som orkat med mig i vått och torrt, som stöt-
tat, läst, kritiserat, ifrågasatt, vad skulle jag gjort utan er? Tack Linda för att 
du inte gav upp utan skrev färdigt mina intervjuer. Det var ett slit! Och, våra 
jämförelser av fördelningen av citaten, vilken kick! Tack Iréne, Lill och Su-
sanne, att läsa manus och ge konstruktiv kritik är sannerligen inte lätt, ni har 
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förmågan. Dessutom, Iréne, att lära andra att säga nej, det är också en gåva! 
Tack Peter och tack alla andra arbetskamrater på CLU, tänk att ni stått ut! Ett 
särskilt tack också till Anders Fransson, min ”bihandledare” under en period. 
Dina synpunkter har tacksamt följt mig under arbetet. 

Ference Marton och Björn Nilsson, ett hjärtligt tack för era mycket vär-
defulla synpunkter. De kom i ett mycket avgörande skede, ni hjälpte mig att 
samla ihop mig inför slutspurten! 

Slutspurten är emellertid inte slut för att texten är klar. Lennart Wasling, 
det är tur att det finns personer med din erfarenhet och ditt lugn. Jag blev 
helt trygg när du lovade hjälpa mig med layout och tryckning, ett varmt tack 
för allt ditt arbete! 

Viss text skall ju också översättas till engelska, där har jag fått stor hjälp 
av Helena Bergmann Selander. Tusen tack! 

Det är alltså många som har bidragit, även Claes Alexandersson som 
ställde nyttiga frågor i början av mitt arbete, Marianne Andersson som alltid 
med ett leende fixar alla doktoranders problem, Info och biblioteket i Borås 
som håller koll på våra skrifters offentlighet, listan kan göras hur lång som 
helst, jag säger bara tack till er alla! 

Min värld består inte bara av akademin. Min familj är trots allt det vikti-
gaste jag har. Mamma, Petronella och Rickard, Jonatan och Lina, Christian, 
Alexander och, inte minst, våra yngsta; Kalle, Sebastian, Oliver och Matilda, 
tack för att ni finns! Förhoppningsvis får vi nu lite mer tid tillsammans. 

Till sist vänder jag mig till mitt främsta stöd: Tack Kenneth! Vad var det 
du sa? 
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PROLOG 
Förordet finns ju redan och här kommer en prolog? Betyder de inte samma sak? Jo, 
orden har samma betydelse men kan ha olika innehåll. Båda känns viktiga för till-
komsten av min avhandling men platsade inte under samma rubrik, därför blev det 
två. 
 
 

En annan världs handledare 
Handledare är ett tillsynes helt vanligt ord som används av väldigt många männi-
skor i olika sammanhang. Sammansättningen av hand och ledare beskriver att nå-
gon leds vid handen, vilket kan ge associationer till forna tiders pedagog som i an-
tiken var den slav som ledde sin elev vid handen på vägen till skolan. Han var an-
svarig för elevens uppfostran och undervisning. Men, handledare kan ha helt andra 
betydelser, frågan är om de är helt olika. 

Grundtanken i denna prolog kom till i ett mycket tidigt skede av mitt arbete, 
jag skrev ner den som ett sätt att få ihop mina olika världar. Den är helt sannings-
enlig, har följt mig, förföljt mig, förändrats men inte försvunnit, ständigt kommit 
tillbaka i en ny skepnad. Jag låter den därför få ha kvar sin framskjutna plats. Den 
framstår nu när avhandlingsarbetet är färdigt som ett exempel på hur jag beskriver 
handledares funktioner. För den som inte är intresserad av annat än en akademisk 
version av handledare finns en sammanfattning av min syn på handledare ett par 
sidor längre fram under rubriken ”Handledare i min värld”. 

Hemma har vi på grund av renoveringsarbete haft flera häftiga diskussioner 
angående ordval; jag har målat de nya ledstängerna som sitter på väggen, trots att 
min man, påverkad av byggbranschens språkbruk, säger sig ha skruvat upp handle-
dare. I det fallet är handledaren något helt annat än en pedagog. Den är inte en 
mänsklig stöttepelare, utan en fast föremål som är till för att en handledd skall ha 
något att hålla sig i om hon eller han snavar på vägen uppåt eller nedåt. 

Vilka andra funktioner kan en sådan handledare ha, går det att förändra den och 
vem avgör i så fall om, när och hur det kan ske? Husägaren, snickaren eller måla-
ren? Eller någon högre auktoritet genom lagstadgade byggnormer? 

Vad sker i situationen när en trappanvändare inte har sett att en handledare har 
kommit upp och kanske snavar i trappan? Fungerar handledaren då tillfredsställan-
de och vem avgör det? Vem bedömer kvaliteten på handledaren när den väl an-
vänds, dels estetiskt, dels funktionellt? 
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Vi har två sorters handledare inomhus. Den ena sorten är fastskruvad på väg-
gen, integrerad i ett spegelparti som löper utefter ytterväggarna upp genom huset. 
Det har varit diskussioner om handledarna skulle vara framträdande från det övri-
ga, t ex i en avvikande färg, vi har emellertid valt att inte låta dem synas för myck-
et. Vi fastnade för en modell som har skålade sidor med plats för fingrar och vi har 
lagt ned mycket arbete på ytan för att minska friktionen. 

Den andra sortens handledare sitter ovanpå de stolpar som avskiljer olika nivå-
er. Utseendet på dessa är likadant som på de väggfasta, men med enda skillnaden 
att de på stolparna är lite bredare. De handledarna har ytterligare en funktion, de 
skall även hålla ihop de underliggande delarna, i detta fall svarvade stolpar som sit-
ter med jämna avstånd, avsedda att förhindra att någon faller igenom. Hur de un-
derliggande delarna skall vara utformade finns regler för från ”högre ort”, t ex de-
ras nivå eller avståndet mellan dem. I första hand är dessa regler till för att hindra 
att små människor klättrar över eller fastnar mellan stolparna. Vi har diskuterat om 
det går att rucka på reglerna, t ex mäta på ett lite annorlunda sätt för att få snyggare 
avstånd hela vägen, särskilt i anslutning till nästa etage. Kan man t o m kanske öka 
avståndet en gnutta och spara in kostnaden för någon stolpe? 

När vi som är hemmastadda i miljön går i trapporna använder vi oftast handle-
darna bara vid de lite brantare passagerna eller i besvärliga situationer, t ex om vi 
saknar något på fötterna. I källartrappan har vi ingen handledare alls, dels är den 
trappan kortare än övriga, dels är det svårt att få plats med någon på ett bra sätt. I 
källaren finns snickarrum, träningsredskap, matkällare, frys och tvättstuga och ofta 
innebär källarbesöken därför något praktiskt arbete, inte sällan bär vi då på något 
tungt eller otympligt och kan inte använda en handledare utan får försöka att för-
flytta oss utan hjälp och med större försiktighet. Det finns emellertid ett par håll-
punkter som vi använder lite efter eget bevåg, en stolpe, en hylla eller väggarna. 
Behovet av handledare vid de praktiska källarbesöken är alltså inte lika stort, vi 
själva känner ju intuitivt till vägen och eventuella tillfälliga besökare har ingen di-
rekt anledning att gå ner i våra arbetsutrymmen. 

Det finns fyra vägar att komma in. De vanligaste, som är lätta för de flesta att 
nå, är via några få trappsteg antingen till ”stora entrén” eller till köksentrén. Där 
finns inga handledare. Vi anser inte att det behövs, vi vill att trapporna skall vara 
öppna och välkomnande. En tredje väg är bakvägen. Den är lite svårare att hitta, 
genom trädgården, upp för en ganska brant svängd trappa och över altanen till al-
tandörren som leder in i köket. Trappan har stadiga handledare och altanen ett 
skyddande räcke. Den sista möjligheten att ta sig in i huset är genom källardörren, 
men den är alltid låst för andra än oss själva. Där är inte ens tänkbart att sätta upp 
en handledare. 

Är det så att det var bättre förr? Inne i vårt hus, byggt på sent 30-tal, fanns i be-
gynnelsen inga handledare alls förutom en enda i form av ett smitt, påkostat och i 
mitt tycke ganska vackert räcke mellan de översta två etagen. I övrigt fanns fler 
mellanväggar än idag, men på dem fanns alltså inga handledare. På 70-talet revs 
vissa väggar och den enda handledaren monterades ned och kastades. Den ersattes 
inte, eftersom nivåskillnaden där den stod endast blev en halvtrappa hög. Ett nytt 
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funktionellt räcke i form av stående brädor med en (endast hyvlad och avfasad) 
överliggare som handledare spikades upp på ett annat ställe. Allt var enligt den ti-
dens mode naturligtvis brunlaserat för att man skulle slippa underhållsarbete. Av-
stånden mellan de stående brädorna var visserligen jämna, men inte särskilt täta, 
dvs. inte helt enligt regelboken. 

Historiskt sett har jag en intressant upplevelse av olika nivåer på handledare. 
Barnomsorgsmuseet i Borås visade i sina gamla lokaler hur man löste små barns 
behov av handledare förr. I en smal, brant trappa från första till andra våningen 
fanns två handledare på olika höjd. Småbarnsavdelningen var, trots svårigheter 
med att förflytta små barn en trappa upp, placerad på andra våningen på grund av 
golvdrag på första. De båda handledarna såg nästan likadana ut, men med den 
skillnaden att barnens handledare var klenare i dimensionen. Den var anpassad till 
barns små fingrar. Barnen blev handfast visade på sin handledare och uppmanade 
att hålla i den. För barnskötaren fanns en egen handledare en nivå ovanför barnens, 
hon fick själv avgöra om och hur handledaren skulle användas, men troligen före-
gick hon med gott exempel och visade tydligt att även vuxna behövde handledare. 
Hon höll säkert i sin handledare på samma sätt som hon ville att barnen skulle hålla 
i sin, åtminstone när barnen såg på. 

Mina intressen för gamla ting och handledare har gjort att jag upptäcker nya 
fenomen. I gamla rivningshus kan man se konstigt formade, nästan skruvformade 
handledare som är individuellt avpassade efter husens svängda trapphus. De är ofta 
så skickliga hantverk av någon mästersnickare att de nästan ser ut att vara gjorda i 
ett enda stycke. De skulle näppeligen kunna återanvändas någon annanstans. Da-
gens bostadshus har mer standardiserade, prefabricerade och massproducerade 
handledare som tidspressade byggnadsarbetare snabbt skall kunna anpassa till olika 
miljöer. Tiderna förändras. Sist i raden av handledare är handledaren vid vår torp-
trappa. Där är handledaren en ekgren, naturligt vuxen i 90-graders vinkel och helt 
obearbetad. Så gjorde man förr, man sökte efter något som passade. Den kan inte 
heller användas någon annanstans. 

Går det att säga att det var bättre förr eller har vi nu äntligen lärt oss att avgöra 
hur handledare skall vara utformade? Hade våra handledare från 2000-talet blivit 
accepterade på 1930- respektive 1970-talet? Idag skulle jag rent estetiskt kanske 
kunna tänka mig ursprungsmodellen, men absolut inte 1970-talsmodellen. Man kan 
undra vad framtidens ägare kommer att anse om dagens handledare. 
 
 

Handledare i min värld  
Handledare finns i olika världar. Denna avhandlings innehåll rör forskar-
handledare, beskrivet för mig av handledare och nedtecknat av mig utifrån min 
världsbild i början av 2000-talet. I min värld varierar emellertid erfarenheten av 
handledare, jag har mött många olika, hur de fungerar beror på hur man ser det: 

o En handledare kan produceras på olika sätt; en specialdesignad, utvald 
handledare kan ha formats av skickliga experter, en annan kan ha masspro-
ducerats för att kunna platsa på många olika ställen. Båda kan emellertid 
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vara professionellt utformade och föregås av omfattande planeringsarbete 
och reflektion. 

o En handledare kan till synes vara exklusiv, bli omtalad av många och vara 
föremål för beundran, rent utav avund. En annan kan vara pragmatisk, helt 
naturligt skapad och kanske inte särskilt attraktiv, men ändå anses fullt 
funktionell av sina brukare. 

o En handledare kan uppfylla alla regler och normer men ändå inte fungera 
optimalt. En annan kan vara mycket användbar, trots att vissa delar inte alls 
är i bruk. 

o En handledare kan ha som uppgift att knyta ihop många underliggande de-
lar för att bilda en större helhet, en annan kan fungera som en ledstjärna el-
ler kontrollstation och stå som ett ensamt monument. 

o En handledare kan fungera utmärkt för husets folk men inte för långväga 
gäster. På ett annat ställe kan det vara helt tvärtom, de som finns i verk-
samheten är hemmablinda och ser överhuvudtaget inte handledarens för-
tjänster. 

o En handledare kan vara ett stöd eller vägvisare när någon på olika sätt skall 
försöka ta sig in i en okänd verksamhet, antingen det är genom gängse ka-
naler eller via mer eller mindre krångliga bakvägar. 

o En handledare kan ofta vara till hjälp när man själv har dåligt på fötterna. 
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1. INLEDNING OCH SYFTE 
Förändrade tider för forskarhandledare 
Forskarutbildningen i Sverige har under de senaste åren varit i fokus för en mängd 
utredningar. Kritiska röster har höjts angående doktorandernas villkor och organi-
sationen av forskarutbildningarna.1 Forskarhandledare behövs för att tillgången på 
nya forskare skall säkras, det behövs doktorander som följer i sina handledares fot-
spår. Situationen för doktorander och deras handledare är emellertid inte densam-
ma idag som när dagens handledare var doktorander. 

Många faktorer spelar roll och förutsättningarna för såväl handledare, organisa-
tion som doktorander förändras. En märkbar förändring är antalet doktorander som 
ökat kraftigt under de tre sista decennierna av 1900-talet och under de första åren 
av 2000-talet. Därefter har emellertid en nedgång av antalet antagna nybörjare 
skett, särskilt de två sista åren2. Denna avhandling bygger på en studie genomförd 
under en period av stark expansion och med flera aviserade förändringar för hand-
ledare och doktorander. 

Det är emellertid inte bara antalet doktorander som ökat sedan dagens handle-
dare var doktorander, fler personer får handleda och i takt med det ökade antalet 
disputationer finns också fler forskningsresultat tillgängliga för doktorander att 
förhålla sig till. Handledarens eventuella funktion som ”kunskapsbank” minskar i 
relation till det totala utbudet av forskningsresultat. Tillgången till forsknings-
resultat är dessutom genom teknikutvecklingen mycket mer lättåtkomlig än för 
bara något decennium sedan. 

En annan förändring är att finansieringskraven har skärpts, alla doktorander 
som antas till en forskarutbildning måste ha sin finansiering garanterad under hela 
doktorandperioden3. Ytterligare en skillnad mot handledarnas egen doktorandsitua-

                                                 
1 Se t ex Hessle (1987); Regeringsproposition 2001/01:3; Karlsson & Kuivanen (2000);  
Frischer & Larsson (2000) samt Larsson & Frischer (1998). 
2 Antalet nybörjardoktorander minskade enligt Högskoleverkets årsrapport för 2005 med en 
fjärdedel under åren 2004-2005. 2003 antogs ca 3 800 personer till forskarutbildning och 
2005 ca 2800, vilket är ungefär samma nivå som noterades efter den senaste forskarutbild-
ningsreformen 1998. 
3 Forskarutbildningsreformen 1998 innehåller bland annat skärpta mål för genomström-
ningstiden och krav på ordnad finansiering för hela doktorandtiden redan vid antagningen. 
Enligt Högskoleverkets årsrapport för 2005 hade var tredje av dem som började under 2005 
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tion är en ökad mobilitet, troligen kommer det att mer bli regel än undantag fram-
över med utlandspraktik inom många discipliner. Många doktorander deltar redan 
idag i internationellt studerandeutbyte eller får s. k. postdok-tjänstgöring nationellt 
eller internationellt. 

Förändringsarbete pågår ständigt, i skrivande stund fokuseras mobiliteten för 
studenter, arbetet med likabedömning nationellt och internationellt pågår i enlighet 
med Bolognadeklarationen4. Dessutom, samtidigt som akademiseringen ökat i hela 
sektorn högre utbildning5, blir akademin kanske inte längre den primära arbetsplat-
sen för många doktorer, det omgivande samhället kan komma att vara målgrupp för 
alltfler utexaminerade doktorer. En förändrad, mer professionsinriktad och inte en-
bart forskningsinriktad form av doktorsexamen diskuteras. Begrepp som Homo 
Academicus (Bourdieu 1996), aktualiseras i kombination med nyare begrepp så-
som Homo Pracademicus (Norbäck, Olsson & Odenrick, 2006). 

Forskarutbildningarna och därmed även handledningen av doktorander har kri-
tiserats. Kritiken är visserligen inte någon ny företeelse6, men den har ökat markant 
de senaste tio åren. Över huvud taget har kraven på kvalitet inom högre utbildning 
ökat, utredningar är tillsatta och utvärderingar, självvärderingar och rankinglistor 
har blivit alltmer vanliga. 

Forskarhandledningen har varit föremål för vissa åtgärder. På olika nivåer har 
det arbetats för att formalisera handledningen, bland annat genom handledarutbild-
ningar och nätverk för handledare, men också genom krav på att en doktorand skall 
ha tillgång till mer än en handledare. En handledares enskilda påverkansmöjlighe-
ter förändras i takt med utvecklingen, handledning i forskarutbildningar har tidiga-
re främst inneburit en relation mellan två personer, en handledare och en dokto-
rand, och har varit mycket insynsskyddad och långvarig. Som absolut minimum 
kan den pågå i fyra år, men oftast har den pågått i minst fem år eller mycket längre. 
Handledningen utförs oftast idag, formellt och/eller reellt, dels av s.k. huvudhand-
ledare, företrädesvis professorer med olika erfarenheter som handledare, dels av ett 
ökande antal s.k. biträdande handledare, ofta nyutnämnda docenter. 

Vissa kulturella skillnader förekommer mellan olika vetenskapsområden, t ex 
skiljer sig avhandlingstraditionerna i de humanistiska och samhällsvetenskapliga 
                                                                                                                            
anställning som doktorand och var fjärde fick utbildningsbidrag. Examensfrekvensen, dvs. 
antal nybörjare som faktiskt avlägger examen, stiger och har så gjort under en längre peri-
od. Studietiden har emellertid inte minskat i den takt som var önskad. 
4 Regeringens proposition 2004/05: 162 syftar bland annat till att öka svensk högre utbild-
nings internationalisering. Den bygger på Bolognadeklarationen, där två av huvudmålen är 
att främja rörlighet och anställningsbarhet för både studerande och lärare. 
5 Vissa utbildningar, t ex lärar- och sjuksköterskeutbildningar, har först under senare år in-
fört krav på fördjupningsarbeten eller håller på att genomföra detta. Regeringspropositionen 
2004/05: 162 renodlar framtida krav på fördjupningsarbeten men förslår slopande av po-
ängsatta ämnesspecifika fördjupningsarbeten. En utredning genomförd av Högskoleverket 
(2006c) pekar emellertid på att akademiseringen i form av forskningsanknytning inte har 
skett i den takt som önskats, åtminstone inte i lärarutbildningen. 
6 Redan 1902 framfördes krav på bättre forskarutbildning enligt Hessle (1987). 
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vetenskapsområdena traditionellt från de naturvetenskapliga. I de förstnämnda 
skriver doktoranderna oftare monografier, medan naturvetenskapliga avhandlingar 
vanligtvis är i artikelform. Forskarutbildningen är inte heller organiserad likadant 
inom alla discipliner. 

Man kan alltså konstatera att förutsättningarna för en handledningsrelation mel-
lan en doktorand och dennes handledare är olika och att de skiljer sig från de förut-
sättningar som förelåg när dagens handledare själva var doktorander. 

Alla handledare är i någon mån påverkade av sina egna handledare. En av or-
sakerna till att jag har valt att studera just handledning av personer som genomgår 
forskarutbildning är att forskarutbildning är den högsta nivån av utbildning och den 
påverkar alla underliggande nivåer. Varje person som utför någon form av veten-
skaplig handledning inom högskolan, antingen det är på grundutbildningsnivå, ma-
gisternivå eller forskarutbildningsnivå, bör primärt eller sekundärt ha kommit i 
kontakt med forskarhandledning som åtminstone en av aktörerna handledare eller 
handledd. Primärt kan det vara att personen själv är forskarhandledare och har varit 
doktorand under handledning. Men det kan sekundärt även vara så för den som inte 
själv disputerat men ändå handleder studenter, att hon eller han under sin utbild-
ning har haft en handledare som i sin tur varit doktorand eller handledare. Jag tror 
alltså att forskarhandledningen har betydelse för all annan handledning inom hög-
skolan. 
 
 

Syfte 
Doktorander använder ofta lång tid för att genomgå forskarutbildning och slutföra 
sin avhandling. Många som påbörjat sina studier fullföljer dem över huvud taget 
inte alls. Vissa insatser har genomförts för att reglera detta, numera finns bl. a. krav 
på ekonomiska garantier för att bli antagen till forskarutbildning, försörjnings-
behovet skall inte hindra studierna. Ekonomin är enligt min åsikt inte enda orsaken 
till problemet, jag tror att många olika faktorer spelar in, t ex doktorandernas per-
sonliga situation och egenskaper, forskarutbildningarnas organisation och sist men 
inte minst handledningen, där en viktig del är handledarnas egen syn på handled-
ning och dess betydelse. 

Denna avhandling gör nedslag i en tid då flera förutsättningar, krav och villkor 
för forskarhandledning ändras. Avhandlingen behandlar olika dimensioner av 
handledning, men lägger störst tyngd vid relationen mellan forskarhandledare och 
doktorand utifrån hur handledare ser på den. Erfarna handledare med olika veten-
skapsområden från samtliga fakulteter vid ett universitet har bidragit med sina erfa-
renheter. 

Forskarhandledning är ofta en privat, i betydelsen sluten, företeelse. Den är 
praxisbetonad och innehåller en mängd tyst kunskap. Att definiera forskarhandled-
ning generellt kan inte göras, eftersom varje kultur och varje individ har sin egen 
förståelse. Jag låter därför dem själva, de som utför praktiken, uttala sin syn på fe-
nomenet. Varje handledningsrelation är visserligen unik, men avhandlingen syftar 
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till att undersöka om det finns några gemensamma drag i beskrivningarna, på indi-
viduell eller kollektiv nivå. 

Syftet med min avhandling är således att beskriva hur forskarhandledares sätt 
att se på forskarhandledning varierar i betydelsen vad arbetsuppgiften att handleda 
forskarstuderande innebär. Syftet är även att belysa på vilka kvalitativt skilda sätt 
som forskarhandledare beskriver hur och varför de handleder. 

Kunskapen om hur man själv gör i olika situationer är inte lättvindigt artikule-
rad. Att få handledarna att beskriva sin handledningskompetens, beskriva hur de 
handleder, har också ett värde. Om den kunskapen går att göra tillgänglig för mig 
och för andra genom de metoder jag valt är därför också något jag försöker besvara 
i avhandlingen. 

Min förhoppning är att genom att handledarna berättar om vad de menar med 
eller avser med handledning, kan det leda till reflektion och kompetensutveckling 
för såväl dem själva som andra. 
 
 

Avhandlingens uppläggning 
Denna avhandling behandlar alltså forskarhandledning, främst ur handledares per-
spektiv. Avhandlingen omfattar flera delar, i föreliggande kapitel ringar jag in 
forskningsfältet och beskriver hur och varför forskarhandledning är aktuellt som 
forskningsfält samt anger syftet med avhandlingen. Nästa kapitel definierar och 
härleder de begrepp som förekommer i avhandlingen. Kapitel tre innehåller vissa 
formella och informella styrfaktorer som kan påverka handledningen och i fjärde 
kapitlet presenteras handledningens utveckling samt tidigare forskning om hand-
ledning och forskarhandledning utifrån olika perspektiv. De ställningstaganden 
som ligger till grund för hur studien genomförts redovisas i kapitel fem och i kapi-
tel sex beskriver jag tillvägagångssättet; urval, datainsamling och bearbetning samt 
alternativa, möjliga metodval. Resultaten från studien presenteras i kapitlen sju. En 
diskussion avslutar avhandlingen. 
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2. HANDLEDNING, EN BEGREPPSDJUNGEL 
Eftersom fenomenet handledning inte kan ses som ett utan flera fenomen beroende 
på vilken källa som används, inleds detta avsnitt med ett försök att bringa reda i 
begreppsdjungeln rörande forskarutbildning och forskarhandledning, från organisa-
tions- eller kulturperspektiv till handledar- eller individperspektiv. Vad olika be-
grepp står för och var forskarhandledningens gränser till näraliggande domäner är 
kan behöva ett klarläggande. 

Avhandlingen behandlar i huvudsak forskarhandledning, dvs. handledning av 
doktorander. Mina mest centrala begrepp är därför handledning, handledare och 
handledda, främst i forskarutbildning och dess praxis. 

I avhandlingens senare del används ofta endast handledare och handledning i 
betydelsen forskarhandledare och forskarhandledning för att göra texten mer läs-
vänlig. I föreliggande kapitel behandlas däremot begreppen handledning och hand-
ledare respektive forskarhandledning och forskarhandledare som separata begrepp. 
 
 

Forskarhandledningens sammanhang och dess intressenter 
I utvärderingssammanhang7 talas ofta om intressenter, brukare eller stakeholders i 
meningen personer som är berörda eller har nytta av den aktivitet som utvärderas. 
När det gäller forskarhandledning kan doktorander och handledare samt organisa-
tionen eller akademin på olika nivåer, (t ex Högskoleverket, lärosätet, institutionen, 
disciplinen eller det vetenskapliga fältet, forskarsamhället) ses som intressenter. 
Utvärderingsförespråkare skulle troligen nämna fler; förutom akademin är säkert 
även olika verksamhetsområden utanför akademin intresserade av att resultatet från 
handledningen av deras presumtiva anställda är av god kvalitet. Denna studie är 
ingen utvärdering av t ex kvaliteten i forskarhandledning, men jag har hämtat inspi-
ration från utvärderingsområdet8 vid planering och genomförande av datainsam-
lingen. 

Intressenter av forskarhandledning skulle också kunna beskrivas ur individper-
spektiv respektive kollektivt perspektiv, handledare och doktorander beskrivs då ur 
ett individperspektiv och organisationen skulle kunna beskrivas i termer av kollek-
                                                 
7 Se vidare t ex Ekholm & Lander (1993); Guba & Lincoln (1994); Vedung (1997) och Jer-
kedal (2001). 
8 Som exempel kan nämnas Högskoleverkets olika kvalitetsgranskningar; Utbildningsför-
valtningen i Göteborg (1996); Nilsson & Kell (1995) och Nilsson (1993). 
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tivet eller kulturen, vilket i studien oftast syftar till institutionens kultur9. Det är på 
institutionsnivå som anställda inom högre utbildning främst finner sin sociala till-
hörighet.10 

Man kan se handledningen som en process, en total process där alla delar på-
verkar och påverkas av varandra. Nedan visas en modell där man kan se dels tre 
parallella processer ur de tre aktörernas respektive perspektiv, dels den totala pro-
cessen där alla delar påverkar och påverkas11. 
 
 
 

 Ramar Förlopp Resultat 
Doktorander    

Handledare    

Organisation    
 

Figur 1. En beskrivningsmodell för handledningsprocessen ur tre aktörers 
perspektiv. 

 
 
 

De olika aktörerna har redan nämnts. Ser man till de andra faktorerna som återfinns 
i modellen; ramar, förlopp och resultat, kan dessa beskrivas på följande sätt. Ra-
marna visar vilka förutsättningar som finns, vad det är som begränsar eller orsakar 
att processen kan komma till stånd. För att en doktorand skall kunna delta i hand-
ledning består ramarna eller förutsättningarna t ex av att rekrytering och antagning 
har skett, att handledare är utsedd eller att finansieringen är ordnad. Förutsättningar 
för att en handledare skall kunna handleda kan vara att hon eller han har kompetens 
och/eller erfarenhet av att handleda samt att resurser finns i form av tid. Förutsätt-
ningar ur organisationens perspektiv skulle kunna vara att det finns medel för att 
genomföra forskarutbildning och handledning, att forskarutbildningen har sådan 
status att den får ett urval av sökanden eller åtminstone någon sökande till dokto-
randplatser eller tjänster, samt naturligtvis att det finns tillgång till handledare. 

Under förloppets, eller om man så vill, processens gång, har de olika aktörerna 
olika uppgifter. Doktoranden studerar och forskar. Dessutom är doktoranden delak-
tig i handledningsprocessen. Handledaren handleder naturligtvis, i den mittersta ru-
tan ligger kärnan i modellen, handledningen. När det gäller förloppet tillhandahål-
ler slutligen organisationen en lämplig arbetsmiljö och organiserar den kursverk-
samhet som erfordras. 

                                                 
9 I avhandlingen avses med begreppet kultur informella normer, värderingar och ideal 
(Bennich-Björkman 2004). Det kan ses som ett samlingsnamn för gemensamma värdering-
ar och föreställningar om verkligheten, vilka yttrar sig i likartade tolkningar av handlingar 
och utsagor (Sandberg & Targama 1998). 
10 Ehn (2001) beskriver bland annat institutionens roll i förhållande till universitetet i ”Uni-
versitetet som arbetsplats”. 
11 Modellen är inspirerad av Utbildningsförvaltningen i Göteborg (1996); Nilsson & Kell 
(1995) och Nilsson (1993). 
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Resultatet eller prestationen som blir av ramarna och förloppet tar sig olika ut-
tryck för de olika aktörerna. Resultatet svarar på frågan ”Vad leder processen till?” 
Doktorandens primära resultat kan ses i en godkänd avhandling, sekundärt leder 
det till ett framtida arbete. För handledaren skulle resultatet kunna uttryckas i egen 
vinning i form av nya forskningsmedel eller ökad status som forskare, möjligen 
också som handledare. Statusen gäller såväl hos presumtiva doktorander som hos 
andra forskare och organisationer. För organisationen skulle resultatet också kunna 
medföra en ökad status; för lärosätet, institutionen eller forskningsgruppen. Resul-
tatet i form av statusförändringar går tillbaka till ramarna, ökad status ger återverk-
ningar på ansökningar av forskningsmedel, gott renommé nationellt eller interna-
tionellt, med följden att rekryteringen av attraktiva medarbetare och/eller nya dok-
torander underlättas osv. 

I mitten av modellen ligger alltså handledningen, vars process påverkar och på-
verkas av alla de andra fälten och av en mängd faktorer som ligger utanför model-
len. Fokus i denna avhandling ligger på handledarens process, dess ramar, förlopp 
och prestation, även om vissa andra delar inom modellen och vissa utanförliggande 
faktorer behandlas. De faktorer som återfinns i modellen nedan är exempel på vad 
som kan ingå i respektive cell. 
 
 
 

 Ramar Förlopp Resultat 
Doktorander Rekrytering 

Antagning 
Finansiering 

Studier 
Forskning 
Handledning 

Avhandling 

Handledare Kompetens 
Erfarenhet 
Tid 

Handledning Status som fors-
kare eller handle-
dare 

Organisation Ekonomi 
Konjunktur 
Status 

Arbetsmiljö 
Kurser 

Status 
Nya ramar 

 

Figur 2. Beskrivningsmodell för handledningsprocessen med exempel. 
 
 
 
 

Uttrycksformers betydelse 
Begreppen handledning och handledare är förknippade med varandra såtillvida att 
en eller flera handledare utövar handledning. Handledning förekommer i en mängd 
olika situationer, såväl i yrkessammanhang som i undervisning. I handledningssitu-
ationer deltar och agerar naturligtvis även någon handledd. Vad försiggår då i dessa 
situationer? Ett enkelt sätt att beskriva dem vore att enbart definiera vilka som in-
går och var de organisatoriskt befinner sig. I akademiska sammanhang ingår då 
förutom en handledare en student eller doktorand. En forskarhandledare (eller om 
man så vill, en doktorandhandledare) kan beskrivas som den som av organisationen 
har utsetts till att i sin tjänst utöva handledning för en eller flera doktorander. Det är 
en disputerad person, oftast med minst docentkompetens. Men, problemet är mer 
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komplext. Idag har oftast en doktorand mer än en handledare, det rekommenderas 
att så skall vara fallet. Dessa handledares inbördes rangordning kan variera såväl 
explicit som implicit. Det kan vara uttalat att en är huvudhandledare och den/de 
andra bihandledare och att de har olika uppgifter. Men, det kan också vara så att en 
person, i en forskningsgrupp oftast den forskningsledande professorn, står som 
handledare för gruppens doktorander, men att seniorerna i gruppen är de som i rea-
liteten utför handledningen. Det finns således olika former av handledning, formell, 
informell och reell. I merithänseende får emellertid oftast endast huvudhandledaren 
någon form av meriterande intyg på handledarskapet. 

Att beskriva vad som sker i handledning är inte heller helt enkelt. Handledning 
kan beskrivas på mer än ett sätt. Handledningens syfte, aktörer och domäner har 
betydelse för hur definitionen formuleras. Handledning kan uttryckas i termer som 
handledning av någon, i någonting, om någonting eller för någonting. Med andra 
ord, handledning kan kopplas till person, till funktion eller till någon nutida eller 
framtida kompetens. Att handleda kan kopplas ihop med personer och/eller med 
någon form av resultat eller process. Man kan uttrycka att man handleder någon, i 
akademiska sammanhang studenter eller doktorander, eller att man handleder nå-
got, dvs. examensarbeten, uppsatser, avhandlingar eller processer. Man kan hand-
leda studenter eller doktorander som skriver, handleda dem i att skriva eller i att 
forska, handleda studenter eller doktorander som genomför ett examensarbete eller 
en avhandling eller handleda dem i att genomföra eller om hur det är att genomfö-
ra ett examensarbete eller ett avhandlingsarbete. 

Handledning kan även ses som något mer än det som en handledare deltar i. 
Det kan innefatta alla instruktioner, regler och rutiner, inte bara det som ingår i 
forskarutbildningen utan även allt annat på institutionen som har med doktorandpe-
rioden att göra, alltså inte enbart det som sker under ett handledningssamtal. 

Det är som synes lätt att hamna i långtgående begreppsliga resonemang, det är 
inte min avsikt. Jag konstaterar bara att uttryckssätten är många och att uttrycks-
formen kan ha betydelse för hur fenomenet sker. Ordvalet, formen för beskrivning 
av handledning kommer inte att vara fokus i avhandlingen, mina intervjupersoner 
och andra källor har använt olika uttrycksformer. Även om retorik kan vara utma-
nande är avsikten med avhandlingen att presentera handledares olika sätt att be-
skriva handledning, visa på variationen snarare än att söka specifika uttryckssätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begreppen handledning och handledare, ledning och ledare 
Handledning är en vardagsterm, ett begrepp som förekommer i var mans mun. 
Vardagstermer tas lätt för givna, man utgår från att alla förstår dem på precis sam-
ma sätt, men så är oftast inte fallet när man börjar skrapa lite på ytan, det finns inte 
alltid entydiga förklaringar. Detta avsnitt är ett försök att hitta uttalade betydelser 
av handledning. Det finns en rad olika beskrivningar för begreppen, ibland med 



25 
 

endast små nyansskillnader. Jag tar hjälp av diverse ordböcker i svenska men även 
översättningar och lexikon från och till svenska för att beskriva olika möjliga un-
dermeningar12. 

Handledning 
Enligt Pedagogisk uppslagsbok (Lundgren 1996) beskrivs handledning i termer av 
vad den syftar till, nämligen att utveckla kompetens. Handledning är: 
 

hjälp som ges till personer som håller på att utbilda sig eller sätta sig in i ett 
visst område, av någon som redan är utbildad eller erfaren på området. Detta 
förekommer både inom utbildningsväsendet och i yrkeslivet. Syftet är att ut-
veckla kompetens. I skolsammanhang utgör handledningen en verksamhet 
där en mer utbildad eller erfaren person i en handledningssituation, som ofta 
ligger i anslutning till en lektion, överför respektive väcker idéer om goda 
(undervisnings)-handlingar och tankar till en mindre erfaren person eller 
grupp av handledda. Viss handledning är mer föreskrivande. Annan handled-
ning syftar till reflektion över situationer som betraktas som öppna för mer 
personlig bearbetning. (min kursivering, a.a.) 

 

Handledningens syfte beskrivs här i två former; föreskrivande/överförande och re-
flekterande/idéväckande handledning. Såväl yrkesliv som utbildningsväsende an-
ges som verksamhetsområden. Handledare beskrivs i samma källa som förekom-
mande vid forskarutbildning och då som en rättighet för alla doktorander. Handle-
darens uppgift beskrivs som organisatorisk, handledaren är den som sätter tidsmäs-
siga och kunskapsmässiga ramar för doktoranden: 
 

Varje doktorand har rätt till handledning under hela sin forskarutbildning. 
Handledaren har till uppgift att ansvara för den individuella studieplanen 
samt precisera kunskapskraven. (a.a.) 

 

Ibland beskrivs handledning inom högre utbildning som en väg mellan teoretisk 
utbildning och yrkesliv. En handledare i det sammanhanget kommer från yrkeslivet 
och är oftast utbildad för sin uppgift. Handledarutbildningar arrangeras i olika steg 
för t ex sjuksköterskor och lärare, men då i regi av utbildningarna, inte av yrkesli-
vet. I Nationalencyklopedin som kan anses vara nutidens ”common sence-”källa, 
sägs handledning syfta till ett normbevarande där en hel yrkeskår medverkar och 
där den handledde så småningom förväntas tillhöra yrkeskåren på lika villkor som 
de övriga. 
 

Inom yrken med teoretisk grundutbildning finns utbildade handledare med 
särskild uppgift att föra en nyutexaminerad in i den praktiska yrkesutövning-
en. Syftet är att den handledde skall bli en med handledaren jämställd kolle-
ga. Handledning i denna mening innebär även att en yrkeskår upprätthåller 
sina professionella normer. (Nationalencyklopedin 1992) 

 

                                                 
12 Exempel på verk som är använda: SAOB (1932); Östergren (1981); Norstedts (1992); 
Lundgren (1996); Strömberg (1998); Nationalencyklopedin (1992 och www.ne.se). 
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Själva ordet handledning börjar att förekomma i svenska litteraturtitlar i olika stu-
diesammanhang på 1960-talet. Något senare nämns handledning i titlar även röran-
de praktisk lärarutbildning. Till en början användes handledning i andra vitt skilda 
sammanhang, handledning kan ju förutom att beskriva en aktivitet även ha ytterli-
gare en substantiv betydelse, dvs. stå för någon form av material eller manual13. 
Inne i texter återfinns däremot referenser till handledning ända från medeltiden 
(SAOB 1932). 

Om man fortsätter att botanisera i uppslagsverk beskrivs handleda som syno-
nymt med vägleda (vid undervisning), leda (de första stegen), instruera, undervisa, 
ge anvisningar och föreskrifter (Östergren 1981). Strömberg (1998) ger samma sy-
nonymer men även att ge råd, visa, hjälpa, lära ut, sätta någon in i, instruera i eller 
om, orientera någon i eller om, initiera i, introducera i. 

Ordet handleda har under åren förändrat perspektiv, från början låg betoningen 
på hand. I SAOB (1932) ges exempel ur texter från tidigt 1800-tal där handleda 
användes med denna betoning, man kunde handleda en häst, eller, i betydelsen tre-
va sig fram, handleda i mörker. Som kuriosa kan Czarniawska (2003) citeras. Hon 
för in managementbegreppet som en fotnot vid ordet handleda. 
 

Vilket uttryck! Man kommer att tänka på en hund, eller en häst – men ”ma-
nagement” betyder att handleda hästen, så det är kanske ett lämpligt uttryck i 
det ämne som jag arbetar inom. (a.a. s. 33 not 1) 

 

Idag har ju inte betoningen men andemeningen övergått från hand till leda, att 
handleda har ingen koppling till att fysiskt använda sin hand. Management-
begreppet är däremot starkt förknippat med ledningsproblematiken, ledarskapslitte-
ratur benämns dessutom ofta som managementlitteratur. 

Handledning och handleda betecknar aktiviteten, aktören som utför aktiviteten 
fordrar också en beskrivning. 

Handledare 
Management ger ytterligare en kanske något långsökt association. Som synonym 
till handledare användes förr även ordet manuduktör (SAOB 1932, Norstedts 
1992). Manuduktör härstammar från latinets ”ducere” som betyder föra. Manuduk-
tör beskrivs som vägledare under examensläsning, handledare, (Norstedts 1992).  
 

Andra synonymer till handledare är undervisare, lärare, informator, mentor, 
vägledare, instruktör, konsulent, övervakare, men också ledstång, räcke. (Nor-
stedts, 1992 och 1999). I den sistnämnda betydelsen ligger betoningen kvar på 
hand, dvs. att fysiskt använda handen. 

                                                 
13 I form av skriftliga manualer eller riktlinjer finns handledning nämnt med t ex religions-
studier och trafikundervisning (se t ex Eringstam 1963; Skolöverstyrelsen 1967; Bromsjö 
1977). Förutom vägledning, rådgivning, undervisning, uppfostran och utbildning ger Nor-
stedt (1992) handledning även manualbetydelsen i uttryck som: en kortfattad lärobok, 
handbok, (piano)skola eller lära. 
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I en direkt översättning från svenska till engelska betyder handledare ”superin-
tendent, tutor, guide”. Tillbaka till svenskan översätts ”superintendent” med upp-
syningsman; chef; inspektör eller inspektor. ”Tutor” översätts bland annat med 
handledare för studenter och ”guide” med vägvisare, led(sag)are, rådgivare (Nor-
stedts 2000). 

I engelsk/amerikansk litteratur som rör handledning inom högre utbildning an-
vänds emellertid flera begrepp för handledare såsom ”counselor, supervisor, men-
tor, tutor, facilitator”, av vilka ”tutor” är mer jämförbar med svenskans handledare 
i grundutbildning och ”supervisor” motsvaras av forskarhandledare. ”Supervisor” 
är den vanligaste benämningen på forskarhandledare, även om andra kan före-
komma, t ex ”adviser”14. I Longman (1989) beskrivs ”supervise” som “to keep 
watch over (a job or activity, or the people doing it) as the person in charge”, alltså 
en övervakande, kontrollerande funktion, vilket man även kan hitta i översättning 
från engelska till svenska; ”supervisor” översätts med övervakare, kontrollör eller 
arbetsledare. ”Counselor” översätts med rådgivare, ”mentor” med vis rådgivare, 
”tutor” som nämnts med handledare, ”advise” med att tillråda, underrätta, avisera 
och ”advisable” med rådlig, klok. ”Adviser” som substantiv finns inte nämnt (Nor-
stedts 2000). I Tyskland används en benämning för forskarhandledare som kan tol-
kas antingen som ett uttryck för patriarkat eller en barn-föräldraroll, där kallas en 
forskarhandledare för ”Doktorvater”15. 

Ledarskap och ledare 
Uttrycket handledning har (enligt t ex Strannegård 2003) starka kopplingar till le-
darskap. I en handledningssituation ges de olika parterna olika förutsättningar och 
roller, det ligger underförstått en skillnad i auktoritet, hierarki eller kompetens för 
parterna. 

Det har länge förts en diskussion om skillnaderna mellan begreppen chef och 
ledare, management och ledarskap16. En vanlig distinktion är att en chef är formellt 
utnämnd uppifrån, det är en position. Ledarrollen sägs bli tilldelad underifrån och 
snarare innebära en informell relation. Begreppen är inte ömsesidiga. Det finns 
chefer som inte är ledare och det finns ledare som inte är chefer, en chef kan ses 
som ledare av vissa personer i organisationen men inte av andra osv. (se t ex Ahl-
torp, 2002; Alvesson, 2001 och Ramsden, 1998). 

Ledar- och handledarfrågor hör ihop, även om de inte är utbytbara, handledar-
begreppet är en del av ledarbegreppet och vice versa. Man kan se många parallel-

                                                 
14 ”Adviser” används av Bennich–Björkman (1997) i hennes svenska avhandling skriven på 
engelska. Handelshögskolan i Stockholm använder också ”dissertation adviser” på sin hem-
sidesinformation om forskarutbildning. 
15 Der Doktorvater, meist Professor betreut Doktoranden bei ihrer Forschungsarbeit. 
Källa: hemsidan till Tysklands motsvarighet till CSN. 
(http://www.studienfinanzierung.de/lexikon/doktorvater.htm 2005-05-12) 
16 I många fall refereras management till ”doing things right” enligt Taylors modell och 
leadership till ”doing the right things” enligt Kotters modell, se t ex Ramsden (1998 s. 108). 
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ler; Ahltorp (2002) t ex har studerat ett stort antal chefers framtidsuppfattningar. 
Resultatet visar framför allt att tre roller förväntas bli framträdande; visionären, 
teambyggaren och föredömet. Hon beskriver även ledarskap som antingen produk-
tionsinriktat, personalinriktat eller förnyelseinriktat. Ett annat exempel ger Their 
(2000) som delar in ledarskapet i tre roller; mästare, coach och pedagog. Vissa av 
de båda författarnas benämningar förekommer även i handledarsammanhang, vil-
ket jag återkommer till i nästa avsnitt. 

Ytterligare exempel som kan nämnas är de fortfarande allmänt refererade klas-
siska ledarstilarna auktoritärt, demokratiskt och låt-gå-ledarskap (Ahltorp 2002). 

Studier om ledarskap som rör akademin berör främst studierektorers ledar-
skap17. I en studie av studierektorers beskrivningar av sina ledarroller benämns 
dessa som inspirationsgivaren, en i laget, påpuffaren, kopplaren och arrangören 
(Elmgren, Hedin & Thelander, 2000). 

Haikola (2000) har studerat ledarskap inom akademin. Han beskriver visserli-
gen inte handledaren utan ledaren, men anger drag som utmärker den gode läraren 
och forskaren, en handledare kan ju sägas tillhöra båda dessa. Haikola framhåller 
förmågan att entusiasmera, förstå och bry sig om andra människor, essentiella drag 
som förutsätter en hög grad av ansvarstagande. 

Haikola skiljer mellan ledarskap och ledning, det förstnämnda är direkt, öga 
mot öga, medan ledning omfattar det som skapar förutsättningar, dvs. även admi-
nistrativa, ekonomiska och representativa uppgifter. Även här skulle man kunna 
byta ut orden mot handledarskap och handledning. 

Haikola ger tre exempel på hur ledarskapsutveckling kan ske: 
o Genom ”trial and error”. Ledaren visar att han/hon är beredd att pröva nya 

metoder men också att lära av sina misstag. Detta förutsätter en stabil och 
mogen personlighet. 

o Genom att interagera, skapa relationer och få feedback av andra. 
o Genom systematisk utbildning och träning. 

 
 

Formell utbildning är en del av ledarskapsutvecklingen, men lika viktigt är att ska-
pa gynnsamt klimat för att våga förändringar och att understödja nätverk, mentorer 
och kontakter (a.a. s. 69). 

Haikola framhåller utbildningens betydelse och menar att ledarskap kan läras. 
Att lära sig att leda och att lära sig om ledarskap hänger ihop, under förutsättning 
att lärandet omfattar individens kunskap och kompetenser, trossatser samt attityder 
och värderingar. Haikola menar att man bör professionalisera det akademiska le-
darskapet (a.a. s. 80). 
 
 

                                                 
17 En översikt av rapporter rörande akademin ges av Nisser (2005 s. 107), i övrigt kan näm-
nas Haakes avhandling (2004) ”Ledarskap i akademin”; Bjuremarks avhandling (2002) 
”Att styra i namn av akademisk kollegialitet”; Ehn (2001) ”Universitetet som arbetsplats. 
Reflektioner kring ledarskap och kollegial professionalism” samt Ekholm et al (2000) 
”Forskning om rektor. En forskningsöversikt”. 



29 
 

Andra likartade benämningar 
Influenser i svenskan kommer ofta från den anglosaxiska världen, men när det 
gäller handledare kan man även göra språkliga jämförelser på närmare håll, I Nor-
ge t ex används begreppet ”veileder”, vilket i svensk översättning har blivit hand-
ledare. (Handal & Lauvås 1998, 2006). Direktöversättningen vägledning ges emel-
lertid en något annorlunda betydelse i svenska uppslagsverk än handledning. Väg-
ledning står då för rådgivning, t ex att genom samtal hjälpa en person att välja rätt 
väg i yrkes- eller privatlivet. Studielivet nämns inte i sammanhanget (Lundgren 
1996). 

Vägledningsbegreppet används även i svenskan i samband med handlednings-
begreppet, vägledning som samtalsform är kopplat till handledning. Vägledande 
samtal kan sägas utgöra en viktig del i alla olika typer av handledningssituationer. 
Skillnaden mellan vägledning och handledning beskrivs av Hägg och Kuoppa 
(1997) i en trappmodell av olika samtalsformer, från ytliga privata samtal ner till 
djupa psykoterapeutiska samtal. Steget ovanför psykoterapin rör vägledning. Väg-
ledning används som ett samlande begrepp för samtal i olika professionella sam-
manhang, handledning är då ett specialfall av vägledande samtal. 

Ett begrepp som ofta kopplas till vägledning eller handledning är mentorskap, 
en mentor kan stå för ”uppfostrare, lärare; i nyare språkbruk särskilt den äldre chef 
som på företagsledningens uppdrag vägleder en eller flera yngre medarbetare i de-
ras personliga och professionella utveckling” (Nationalencyklopedin 1992). Här 
sammankopplas alltså mentorskap och vägledning. Andra ordboksbeskrivningar av 
mentor menar att ordet dels står för rådgivare, dels kan det vara en vägledande 
klassföreståndare för en grupp som hålls samman under utbildningstiden, Dessut-
om kan mentor betyda en äldre kollega som stöttar en yngre person i karriär- och 
arbetssammanhang (Lundgren 1996). 

Begreppet mentor har spridits från företagsvärlden till utbildningsområdet. 
Mentorskap och handledning beskrivs ibland på samma sätt, ibland som olika före-
teelser. Frankes (1997) ”Praktikhandledning och mentorskap – att låta lära och att 
lära ut” binder ihop de båda begreppen, medan Lindgren (1997, 2000, 2006) sär-
skiljer dem. Lindgren har fördjupat sig i mentorskap i högre utbildning och menar 
att det vanligtvis är en parrelation där de båda personerna har kommit överens om 
att nå uppsatta mål. Man kan tycka att denna beskrivning är jämställd med hand-
ledning, men Lindgren skiljer alltså mellan mentorskap och handledning. Men-
torskapet beskrivs som en process där kulturellt kapital i form av samhällets 
och/eller organisationens normer, värderingar, språk och beteende överförs från en 
person till en annan, det har alltså starka kopplingar till socialisationsprocessen18. 
Lindgren poängterar att relationen mellan mentor och adept skall sträva efter en 
jämbördighet, den utmärks av frihet och oberoende och skall bygga på ömsesidig 
respekt, förtroende och tillit. Mentorskap handlar framför allt om mer personliga 
frågor som kan beröra egen karriär och måluppfyllelse. Det syftar till att befrämja 

                                                 
18 Även Elvin-Nowak & Dahlberg (1993) behandlar forskarhandledning som mentorskap. 
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personlig tillväxt och utveckling och att ge adepten ökat självförtroende och bättre 
kännedom om sig själv och sin egen situation. Mentorn har ingen bedömningsfunk-
tion eller rapporteringsplikt. 
 

One important difference between mentoring and supervision is that mentor-
ing is voluntary whereas supervision is included as a paid task in research-
ers`work. (Lindgren 2006 s. 182) 

 

Om man jämför denna beskrivning med uppslagsverkens beskrivning av handled-
ningens syfte, dvs. att handledningen innebär att en yrkeskår upprätthåller sina pro-
fessionella normer, står ändå mentorskap och handledning till mångt och mycket 
för samma sak, men med distinktionen att mentorskap bygger på frivillighet, me-
dan handledning är betald, styrd och organiserad (se bland annat Gjerde 2004). 

Persson (1999) däremot definierar handledning som liktydigt med mentorskap. 
Han menar dessutom att handledningsdynamiken inte skiljer sig särskilt från en ut-
bildningsnivå till en annan, handledning av studenter eller doktorander innebär un-
gefär samma förhållningssätt. En mentor beskrivs som en individ 
 

… vilken förmår att ge en student mod nog att arbeta med ett visst problem 
av en viss svårighetsgrad och som fortsätter att ge sitt stöd även under den tid 
av svårigheter som det innebär att lära sig och greppa en viss problematik. En 
mentor bistår också en student med att själv utvärdera möjligheter och be-
gränsningar både av situationer och studentens egen förmåga. Detta uttalade 
stöd – och intentionen att få studenten att själv utvärdera sina möjligheter – 
hjälper henne eller honom att göra sitt bästa möjliga utifrån sina egna förut-
sättningar (inte andras!) och ger sannolikt också studenten kurage nog att 
våga anta utvecklande utmaningar (fritt efter Bernstein 1989) Mentorskap är 
oundvikligen förknippat med handledarens sociala kompetens och beredskap. 
(a.a. s. 39) 

 

Mentorsbegreppet tillför således inte handledningsområdet något speciellt, men-
torskapet kan sägas vara en del av handledarskapet. Mentorskap har fått betydelse 
inom den högre utbildningen, främst i lärarutbildningar där det kanske är berättigat 
att särskilja denna specifika funktion från praktikhandledarfunktionen (Lauvås & 
Handal 2001). 

Ett område där mentorskap och handledning tydligt kopplas ihop är i utveck-
ling av handledarskapet. Lindgren (2006) presenterar en studie där erfarna handle-
dare var mentorer för nya handledare. Resultatet visar att de nya handledarna ut-
vecklades professionellt genom reflektiva diskussioner med sina mentorer. Även 
mentorerna upplevde att de fick bra inspiration till egna reflektioner genom sina 
adepter. 

Ser man handledning i ett vidare perspektiv florerar som tidigare nämnts andra 
benämningar på området, förutom mentorskap förekommer företeelser som kolle-
gahandledning, peer review och coaching. Kollegahandledning jämställer jag i stor 
utsträckning med handledning, fast den per definition inte behöver ske under pågå-
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ende utbildning. En form av kollegahandledning beskrivs av Handal (1999) som att 
en kollega fungerar som kritisk vän19. 

Peer review ses ibland som en form av kollegahandledning, men jag ser den 
mer som kollegial granskning, den har större koppling till utvärdering än till hand-
ledning20. 

Handledning definieras ibland genom beskrivning av vad den i vid betydelse 
kan innehålla. Handal (1996) t ex nämner fyra olika former; lotsning genom 
coachning, modellundervisning, reflektion och utforskning. Coachbegreppet kopp-
las till lotsning och innefattar instruktion, övning och korrektion (a.a.). Coachning 
beskrivs således som underställt handledarbegreppet, som en form av handledning. 

Begreppet coach kom enligt Gjerde (2004) in i svenskan under 1970-talet i id-
rottsvärldens ledarskap. Coach står ofta för tränare och rådgivare med aktiv ledar-
roll men används idag ganska allmänt även inom managementområdet; att benäm-
nas coach i stället för arbetsledare kan associeras mer till en aktivitetsskapande trä-
narroll än till en kontrollerande, beordrande ledarroll. 

Begreppsförvirringen angående handledningsdefinitioner kan emellertid öka 
om man läser Gjerde (2004). Hon behandlar visserligen främst coachingmetodik, 
men gör även en översikt och jämför coaching med andra begrepp, bland annat 
handledning, vägledning och mentorskap. Hon refererar till Lauvås och Handals 
handledningsteorier, men i texten används orden vägledning och handledning 
ibland något ostrukturerat, troligen resultat av översättarens bristande erfarenhet. 

Gjerde definierar coaching som ett särskilt sätt att frigöra människors potential 
(a.a. s. 9). Hon ger också en översikt av skillnaden mellan handledare och coach re-
spektive mentor och coach. 
 
 
 

Tabell 1. Jämförelse mellan coach och handledare (Enligt Gjerde 2004, 
s. 46) 

 
 

Vägledare (handledning) 
 

Coach 
Överordnad Likställd 
Mer kompetent Inte nödvändigtvis mer kompetent yrkes-

mässigt (endast ifråga om coachingverktyg 
och metoder) 

Ansvarig Medansvarig för processen, 
inte ansvarig för handlingar 

Intern person Inte nödvändigtvis intern 
Handledning kräver deltagande 
 

Coaching är frivillig 
 
 
 

Gjerde beskriver också skillnaden mellan en mentor och en coach. Mentorn är äld-
re och mer erfaren. Mentorn överför kunskap medan coachen gör utövaren medve-
ten om sin kunskap. Mentorn är en karriärstärkare och arbetar främst inom yrkesli-

                                                 
19 Handledningsformer återkommer i ett eget avsnitt senare i avhandlingen.  
20 Peer reviewförfarandet används i Högskoleverkets kvalitetsgranskningar. 
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vet. Coachen kan påverka karriären, men arbetar mycket på det personliga planet. 
Både coachen och mentorn blir emellertid valda av adepten, man kan således inte 
utse någon till coach eller mentor mot en adepts vilja (a.a.). 

Coach används ibland för att särskilja olika nivåer i handledning, även inom 
högskolan. Som exempel kan nämnas Andersson och Persson (2002). De använder 
begreppet coach som beteckning på en handledare som handleder andra handleda-
re, vilka i sin tur handleder studenter, alltså i samma betydelse som Lindgren 
(2006) använder mentorsbegreppet. 

Mentorskap, coaching eller handledning, ibland är de samma företeelser, ibland 
beskrivs de som helt olika. Steinberg (2004) menar att handledning och vägledning 
är ett mellanting mellan mentorskap och coaching. Det viktigaste är kanske inte 
vad de kallas utan, som Steinberg säger, att det är möten i form av klargörande 
samtal, där individen eller gruppen får hjälp med fokus och resultat. 
 
 

Betydelser utifrån ordval  
Begreppet handledning är som synes inte helt lätt att definiera. I många texter om 
handledning verkar det dessutom vara självklart att alla skall förstå vad det egentli-
gen betyder och någon definition anses inte alls behövas. I andra texter kan hand-
ledning antingen vara synonymt med andra fenomen eller anses så viktigt att det 
står för ett helt eget specifikt fenomen. Sammanhanget har stor betydelse, såväl 
vem som definierar som i vilket sammanhang den som definierar befinner sig. 

Utbildningen 
Fenomen kan beskrivas utifrån till synes likartade ordval, men ordvalet kan ha ur-
sprung i helt skilda miljöer och kan tolkas utifrån olika perspektiv. Går vi ett steg 
vidare och betraktar utbildningen inom vilken handledningen befinner sig kan valet 
av uttryck tyda på vilken inställning man har till utbildningens mål, man kan välja 
att kalla samma företeelse antingen doktorandutbildning, doktorsutbildning eller 
forskarutbildning. Doktorandutbildning kan tolkas som att det är ett lägre satt mål, 
dvs. att man utbildar en person i att vara doktorand, medan forskarutbildning kan 
ses som att man utbildar en person till att bli forskare eller utbildas för forskning 
(SUHF 1999). På senare tid har även doktorsutbildning börjat användas i stället för 
forskarutbildning, kanske en markering att doktorsexamen innebär något annat än 
att ha forskarkompetens. Regeringen förordar emellertid i en ny utbildnings- och 
examensstruktur benämningen utbildning på forskarnivå och att forskarkompetens 
skall gälla efter avslutad utbildning (Regeringens proposition 2004/05: 162). 

Handledningen 
Det ligger inte inom ramen för denna studie att analysera alla refererade texter ut-
ifrån deras ordval, men det är värt att notera att t ex Högskoleverket hittills har an-
vänt begreppet forskarhandledning. Man kan dock spekulera i om benämningarna 
som används för samma fenomen; doktorandhandledning, forskarhandledning, pe-
dagogisk handledning respektive vetenskaplig handledning, kan få olika betydelse. 
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Man skulle då kunna tolka användandet av doktorandhandledning som att handle-
daren mest handleder doktoranden i att vara doktorand, forskarhandledning att 
handledaren handleder doktoranden i att vara (eller att bli) forskare och pedagogisk 
handledning att handledaren är pedagogisk eller handleder doktoranden i att bli pe-
dagogisk. Som följd av ett sådant resonemang, skulle vetenskaplig handledning in-
nebära att handledaren handleder doktoranden i att vara (eller bli) vetenskaplig? 

I vetenskaplig handledning får en studerande stöd av en universitets- eller hög-
skolelärare i att producera en vetenskaplig rapport, avhandlingsarbetet för dokto-
rander är det mest kvalificerade. Forskarhandledning kan alltså vara synonymt med 
vetenskaplig handledning, men vetenskaplig handledning behöver inte innebära 
forskarhandledning. Handledning förekommer vid många självständiga arbeten 
även på lägre nivåer inom högskolan. De flesta grundutbildningar kräver idag ett 
självständigt examensarbete i form av en poängsatt uppsats på 40- eller 60-
poängsnivå, enskilt eller tillsammans med en eller ett par andra medstudenter. 
Även under tidigare faser i utbildningen förekommer numera i stor utsträckning 
självständiga arbeten under handledning. Hagman (1994) ger en översikt av hand-
ledning under grundutbildning. Hon definierar handledning som: 
 

den experthjälp som den studerande får under sitt självständiga arbete. Denna 
hjälp kan komma från lärare eller forskare på institutionen men kan, om det 
behövs, också hämtas från annat håll (a.a. s. 11). 

 

Vad expertfunktionen innebär uttalas inte helt klart, den kan tolkas antingen som 
expertkunskap i ämnet eller expertkunskap i förmågan att skriva ett självständigt 
arbete. Här beskrivs alltså handledningen som riktad, en hjälp som ges av en ex-
pert. 

Doktorandbegreppet skulle också kunna problematiseras, t ex. används ibland 
ordet student synonymt med doktorand t o m i text utgiven i Högskoleverkets regi 
(Degerblad och Hägglund 2002 s. 32), men hädanefter använder jag doktorand, ge-
nerellt enbart enligt definitionen en person antagen till en forskarutbildning. Idag 
används som sagt doktorsutbildning i många sammanhang och framöver kommer 
kanske ordet forskarutbildning att ersättas av doktorsutbildning eller utbildning på 
forskarnivå. Jag kommer emellertid fortsättningsvis i avhandlingen att använda 
forskarutbildning, eftersom de flesta av mina källor använder det uttrycket, såvida 
inte den refererade texten säger annat och utan att lägga någon egen enskild tolk-
ning i begreppet. 

Med begreppet forskarhandledare menar jag en disputerad person, oftast med 
minst docentkompetens och som i sin tjänst, formellt, informellt och/eller reellt, ut-
övar handledning för en eller flera doktorander, antingen som huvudhandledare el-
ler som bihandledare. 
 
 

Handledningens gränser till andra processer 
Handledning är en process som har vissa likheter med andra, frågan är vad som 
särpräglar den. Ett sätt att tydliggöra handledningens domän kan vara att visa dess 
gränser till närliggande processer. Handledningens gränsdragning är inte alltid 



34 
 

glasklar; själavård, ledarskap, terapi, evaluering, undervisning och rådgivning är 
närliggande gränsområden som man kanske ibland trampar in på (Tveiten 2003). 
Lauvås och Handal (2001) klargör gränserna21, handledning omfattar det som före-
kommer i sfären mellan terapi och undervisning, nämligen konsultation, supervi-
sion och rådgivning. Skillnaden mellan terapi och handledning beskrivs som att te-
rapin utgår från att något är stört eller fel, handledningens startpunkt är det norma-
la. Terapi och handledning skiljer sig även åt angående vilken vikt som läggs vid 
känslor, det är mindre aktuellt att provocera fram reaktioner i handledning än vad 
det är i terapi, Dessutom rör handledning enbart utbildning eller arbetsliv, inte det 
privata (a.a.) Handal och Lauvås (2006 s. 84) betonar det icke-terapeutiska förhåll-
ningssättet i handledningsrelationen, den skall vara personlig och professionell, 
inte privat. Det privata hör hemma i den intima zonen och i nära relationer. 

Universitet och högskolor sägs ha tre uppgifter; undervisning, forskning och 
samverkan med det omgivande samhället. Ur detta perspektiv, var ligger handled-
ningens domän i förhållande till högskolans totala funktion och var ligger skillna-
den mellan undervisning och handledning? Handledning har ett pedagogiskt syfte, 
den kan ses som en del av undervisning, åtminstone görs så i en debattskrift om 
myter och verkligheter i att handleda blivande forskare (SULF 1994). Handledning 
är emellertid inte synonymt med undervisning, tre karakteristiska drag skiljer verk-
samheten från annan undervisning vid universitetet: 
 

den kräver individualisering 
den utgör en lång process, sträcker sig över flera år 
den är en form av kommunikation som inte är enkelriktad (a.a. s. 7) 

 

Forskarhandledning är alltså inte likställt med undervisning, men av högskolans 
uppgifter anses den ha flest beröringspunkter med undervisningsuppgiften (a.a.). 

Stora beröringspunkter finns emellertid även med forskningsuppdraget; en 
mycket stor del av den forskning som bedrivs i Sverige utförs av doktorander och i 
forskningsuppdraget ingår en stor portion av handledning. Ser man till framtiden 
utifrån t ex forskarutbildningsutredningen kan man även på goda grunder anta att 
handledningsfunktionen kommer att ha betydligt fler beröringspunkter även med 
den tredje uppgiften, dvs. samverkan med övriga samhället, eftersom det finns tyd-
liga signaler på ökad professionsanknytning av forskarutbildningar i framtiden, in-
klusive olika förslag på hur även professionsföreträdare skall delta i handledningen 
(SOU 2004:27). Den handledningsproblematiken är en fråga som säkert kommer 
att uppmärksammas i framtiden. 

Sammanfattningsvis kan man alltså se att forskarhandledning berörs av hög-
skolans alla tre uppgifter. Under 90-talet lyfte Boyer (1990) begreppet scholarship 
of teaching22 utifrån akademikers olika funktioner, nämligen uppgiften att upp-
                                                 
21 Författarna refererar till Caplan (1970) och Caplan & Caplan (1993) och menar att dessa 
har haft stor betydelse för tänkandet om handledning. 
22 Ernest Boyer hann tyvärr inte att utveckla definitionen av begreppet innan sin död, vilket 
många efterföljare beklagat. Ord som pedagogisk skicklighet, kompetens och professiona-
lism kan dock sägas inringa fenomenet. 
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täcka, integrera, applicera och undervisa. Avsikten var att poängtera vikten av in-
tegration mellan de olika funktionerna och att uppmärksamma undervisningskom-
petensens betydelse för akademin. Kreber (2002) har utvecklat Boyers tankar och 
gör en hierarkisk beskrivning av pedagogisk skicklighet; teaching excellence är den 
lägsta nivån, teaching expertise nästa och scholarship of teaching den högsta kom-
petensnivån. Handledning är inte i fokus i hennes text, men en handledares kompe-
tens skulle kunna beskrivas i termer av scholarship of supervision. Skickligheten i 
att handleda skulle då med Krebers hjälp kunna vara att en excellent handledare 
kan handleda alldeles utmärkt, men gör det främst intuitivt, förändrar enbart utifrån 
egna upplevelser och har inte reflekterat särskilt mycket över hur hon eller han 
handleder. En handledare som uppnått expertnivån söker medvetet förbättring, lä-
ser och diskuterar med kolleger. En handledare som utvecklat scholarship är, förut-
om excellent och expert, även öppen för diskussion och inspiration i sitt handledar-
skap och tillåter dessutom granskning av sin handledning. 

Hur skall då handledning definieras i denna avhandling? En kollega gav mig en 
beskrivning, grundad i svensk språkhistoria, där de svenska uttrycken handledning 
och handledare blev mycket träffande, han refererade till Wessén (1973) som me-
nar att ordet hand ha samma ursprung som hinρa23, fånga (på svenska hinna) hända 
och händig. Ordet leda (i betydelsen föra) har samma ursprung som lida (i betydel-
sen framskrida), vilket man kan se t ex i uttrycket tiden lider. Min definition av 
handledning skulle därför kunna vara att det är något som sker över tid, där någon 
får hjälp av någon annan att bli händig. Frågorna tar emellertid inte slut bara för 
att man eventuellt hittar en definition. När det gäller forskarhandledning blir följd-
frågan: att bli händig – i att skriva, i att forska, eller i vad? 
 
 

Olika handledningsformer inom högre utbildning 
Forskarhandledning har vissa likheter med andra former av handledning inom hög-
re utbildning såsom praktikhandledning och olika former av grupphandledning, 
men även med viss kollegial handledning. Forskarhandledare handleder dessutom 
inte enbart doktorander, många handleder även på lägre nivåer och har ju själva 
också genomgått utbildning på alla nivåer. Den erfarenhet av handledning som 
många forskarhandledare bär med sig kommer alltså inte enbart från forskarutbild-
ningar. Detta avsnitt ringar in avhandlingens kontext och de närliggande handled-
ningsformer som en forskarhandledare kan ha kommit i kontakt med, såsom prak-
tikhandledning, basgruppshandledning och kollegial handledning. 

Praktikhandledning 
En handledningssituation inom högskolans grundutbildning är praktikhandledning, 
dvs. den form av handledning som bedrivs av en erfaren yrkesutövare (utanför 
högskolan) gentemot en student, oftast i lärarutbildning eller utbildning inom so-

                                                 
23 Fornnordisk stavning. 
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matisk och psykiatrisk vård24. I studier om praktikhandledning tas handledarfrågan 
upp som en koppling mellan teori och praktik och handledarfrågan beskrivs oftast 
ur det perspektiv som nämns i uppslagsverk, nämligen att handledaren i teoretiska 
utbildningar skall föra en student25 in i den praktiska yrkesutövningen. Att hand-
ledningen skulle vara ett medel för yrkeskåren att upprätthålla sina professionella 
normer är däremot inte alltid lika tydligt uttryckt. 

Basgruppshandledning enligt PBL 
En annan handledarfunktion som förekommer på grundutbildningsnivå är bas-
gruppshandledning, t ex enligt den så kallade PBL-metoden (problembaserat läran-
de, även kallad PBI, problembaserad inlärning). Handledningen är där inte indivi-
duell utan gruppinriktad. I korthet betyder det att studenterna arbetar i små grupper, 
basgrupper, med en basgruppshandledare som i huvudsak skall handleda gruppen i 
dess lärprocess. Det är klart uttalat att handledaren inte skall instruera eller förmed-
la kunskaper. Metoden innebär att utifrån en given utgångspunkt följa en given 
modell för att kunna uppfylla kursens syfte och mål. Denna utbildningsidé känne-
tecknas för det första av att den som skall lära placeras i centrum. För det andra 
uppmärksammas i vilket sammanhang det som skall läras hör hemma. För det tred-
je styr den lärande sin egen lärprocess mot ökad förståelse och kunskap och slutli-
gen får den lärande successivt möjlighet att formulera sin förståelse och kunskap 
tillsammans med andra. Handledarrollen har en mycket central roll och oftast er-
fordras en speciell utbildning för ändamålet. Rollerna som lärare och handledare är 
tydligt åtskilda26. En av handledarens uppgifter är att uppmärksamma de studeran-
de att tänka om sitt tänkande, dvs. att röra sig på den metakognitiva nivån, vilket 
innebär medvetenhet om det egna tänkandet och lärandet, att tala om det som sker, 
utöva en metakommunikation (Hård af Segerstad et al 1997). 

Persson (1999) för samman PBL och vetenskaplig handledning i sitt resone-
mang om handledaren som mentor. Han framhåller pedagogiska modeller för gott 
handledarskap som bygger på idéer bakom PBL och menar att sådana modeller 
”karaktäriseras av balans, flexibilitet och ett tillåtande klimat” (a.a. s. 37). Han me-
nar att dynamiken och funktionerna i handledarrelationen är likartade i vetenskap-
lig handledning och PBL-handledning. 

Kollegial handledning eller handledning av verksamma lärare 
Ytterligare en nivå för handledning inom högskolan är handledning av verksamma 
lärare. Ett exempel på detta är pedagogisk handledning som genomförts bland an-
nat vid Chalmers, då en pedagogisk konsult under några veckor handledde lärare 
                                                 
24 Se bland annat Franke (1997); Emsheimer & Göhl (1996); Selander & Selander (1989); 
Gordon (1992); Gjems (1997) och Lauvås & Handal (1993). 
25 Inte nyutexaminerad som Nationalencyklopedin skriver, utan mer en under utbildning 
varande student. 
26 PBL-metoden finns beskriven bland annat i Kjellgren et al (1993); Silén (1996) och Hård 
af Segerstad et al (1997). 
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såväl individuellt som i kurslag. Med hjälp av reflekterande processhandledning 
utvecklades lärarnas pedagogiska medvetenhet (Lönn 1999). 

Handledning av verksamma lärare kan i viss mån jämföras med kollega–
handledning, något som även är föremål för intresse inom den obligatoriska skolan. 
Kollegahandledning innebär att en person som inte har en överordnad funktion 
handleder en eller flera andra på den egna arbetsplatsen eller på en annan arbets-
plats. Handledarna i ovan nämnda exempel från Chalmers är visserligen pedago-
giska konsulter och inte någon ”riktig” lärarkollega, men inte heller konsulten har 
någon överordnad roll och i kollegahandledning betonas vikten av jämställdhet. 

En annan modell av kollegahandledning från högskolevärlden beskrivs av Lau-
vås, Hofgaard Lycke och Handal (1997) vilken innebär att en person handleds av 
ett par, tre kolleger. Rollerna kan växla, men handledningen utgår ifrån den hand-
leddes konkreta praktiska situationer. 

Handal (1999) beskriver en form av kollegial handledning i form av att vara en 
kritisk vän, vilket innebär en person som betyder något för en,27 bjuds in för att se 
på något man själv inte anser att man behärskar. För att systemet skall fungera 
krävs mod och en viss portion trygghet. Det är ju alltid lättare att visa upp något 
man tycker att man är bra på. Det krävs även en vilja till förändring, annars blir det 
ingen utveckling. 

Alla här beskrivna former av kollegial handledning omfattar reflektion till-
sammans med en kollega som en viktig komponent. Reflektionen ökar med-
vetenheten om hur den handledde fungerar i sin yrkessituation, vilket medför att 
hon eller han kan utveckla sin kompetens. 

Paralleller mellan olika handledningssituationer och forskarhandled-
ning 
Sammanfattningsvis kan man dra vissa paralleller mellan forskarhandledningssi-
tuationen och andra handledningssituationer som en forskarhandledare kan ha 
kommit i kontakt med under sina år som lärare och forskare. När det gäller prak-
tikhandledning t ex kan man se att praktikhandledaren som kommer från studen-
tens kommande yrkespraxis har en stor funktion i att föra in den handledde i den 
praktiska yrkesutövningen. En forskarhandledares uppgift är att göra detsamma, 
dvs. föra in doktoranden i den praktiska yrkesutövningen i att vara forskare. 

När det gäller basgruppshandledarrollen kan erfarenheter från att arbeta med 
den metakognitiva aspekten användas även i forskarhandledning för att tala om, 
bearbeta och utveckla handledningssituationen. 

För en doktorand i en gruppinriktad forskarmiljö sker en viss del av socialisa-
tionen, dvs. överförandet av forskargruppens normer etc. med hjälp av andra än 
den utpekade handledaren. Man skulle där kunna tala om en form av kollegahand-
ledning. Alla, oavsett nivå eller arbetsuppgifter i ett forskningsprojekt eller i ett 

                                                 
27 Handal refererar till ”Signifikanta andra” enl. Berger & Luckman (1979). 
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forskningskollegium, medverkar till att en doktorand lär sig hur forskningen går till 
just i den miljön. 

En forskningshandledare som arbetat med andra handledningsuppdrag på lägre 
nivåer inom högre utbildning har således flera erfarenheter som skulle kunna ut-
veckla handledarskapet. 
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3. STYRFAKTORER FÖR FORSKARHANDLEDNING 
En forskarhandledningssituation är på olika sätt reglerad med explicita styrfaktorer, 
men även påverkad av andra mer implicita faktorer som handledarna och de andra 
aktörerna kan förhålla sig till. Detta avsnitt kartlägger olika faktorer som i någon 
form kan styra eller påverka handledares sätt att utföra sin arbetsuppgift. 
 
 
 

Hög kvalitet och god handledning 
Man kan generellt anta att all styrning av forskarhandledning syftar till att få en så 
god handledning som möjligt, att handledningen skall ha en viss kvalitet. Enligt 
Högskolelagen 1 kap. 4 § (Svensk författningssamling 1992/2006) skall den högre 
utbildningens verksamhet ha en hög kvalitet: 
 

Verksamheten skall avpassas så att en hög kvalitet nås, såväl i utbildningen 
som i forskningen och det konstnärliga utvecklingsarbetet. Det är en gemen-
sam angelägenhet för högskolornas personal och studenterna vid högskolorna 
att de tillgängliga resurserna utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i 
verksamheten. 

 

Kvalitet anges ofta i termer av god eller dålig kvalitet, hög eller låg kvalitet, ibland, 
men alls inte alltid, relativt något normativt, mätbart. Det sistnämnda gäller dock 
inte för lagtexten ovan, där finns inget att mäta eller värdera emot. Ofta anses kva-
litet vara något som någon värderar, bedömer och rapporterar. Många försök har 
gjorts att definiera kvalitetsbegreppet, de flesta utan framgång. 
 

Tingen existerar om världen fungerar normalt. Om tingen inte existerar, fun-
gerar inte världen normalt. Kvalitet går inte att definiera, men märks och syns 
av alla. (Robert M Pirsig 1977) 

 

Karlsson och Kuivanen (2000) diskuterar utvärderings- och kvalitetsbegreppen i 
högre utbildning och menar att betydelsen har skiftat över tid och är starkt beroen-
de av sitt kulturella sammanhang. De menar även att kvalitet kan avgöras genom 
explicita kriterier. Ofta används målformuleringar som kriterier för kvalitet. 

Forskarutbildning beskrivs många gånger i singularis som om det bara skulle 
finnas en enda form. I realiteten varierar forskarutbildningarna i Sverige både inom 
och mellan vetenskapsområden och ämnen, och därmed varierar även forskarhand-
ledningen. Att värdera forskarutbildningar efter enhetliga mallar är därför en 
grannlaga uppgift om man skall beakta den stora variationen. Kriterier för kvalite-
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ten är inte lätta att uttala, lite paradoxalt skall verksamheterna ändå utvärderas. 
Högskoleverkets kvalitetsgranskningar utgår från självvärderingar av respektive 
områdes förutsättningar, genomförande och resultat. Problemet uppmärksammas 
tydligt av universitetskanslerns förord till Degerblad & Hägglunds rapport, ”Krite-
rier vid bedömning av forskarutbildningar”(2001b). 
 

Skriften manar till försiktighet i formaliseringen av kvalitetskriterier för fors-
karutbildning. Jag kan inte annat än hålla med om detta. Det kan inte nog un-
derstrykas att det ämnes- och områdesspecifika, det unika, svårligen låter sig 
fångas med hjälp av en uppsättning generella kvalitetskriterier. 
Sigbrit Franke, universitetskansler (a.a.) 

 

Det är kanske lättare att beskriva bristerna i stället för att beskriva idealet? “Four 
years, not for years” är en talande rubrik på en rapport, utgiven av Riksrevisions-
verket (1996) och som redovisar en granskning av forskarutbildningen vid en sam-
hällsvetenskaplig fakultet. I rapporten framkommer en lång rad brister: målen för 
forskarutbildningen nås inte, antagningen är för stor, individuella studieplaner an-
vänds i liten omfattning, nyttan av kurser upplevs som begränsad, institutionerna 
styr i liten grad ämnesval för avhandlingar, hälften av doktoranderna är nöjda med 
handledningen, 1/6 är missnöjda, finansieringen av doktoranderna har mycket stora 
brister, handledningen har brister främst när det gäller kontinuitet mm. Man kan på 
mycket goda grunder anta att den kritiken var en starkt bidragande orsak till efter-
kommande reformförslag. 

I propositionen ”En ny doktorsutbildning” (SOU 2004) räknas vissa faktorer 
upp som anses känneteckna en god forskarutbildning, anmärkningsvärt är att hand-
ledningskvaliteten inte nämns i sammanhanget. Inte heller kriterier för kvaliteten 
eller mått för någon faktor anges: 
 

Kännetecknande för en god forskarutbildning är: 
 

Kvaliteten på utbildningens innehåll och uppläggning 
Kvaliteten på den förberedande utbildningen och på studenterna som  
rekryteras till doktorsutbildningen 
Kvaliteten på utbildningsprocessen 
Kvaliteten på doktorn/resultatet och relevansen av utbildningen 
Möjliga karriärvägar efter doktorsexamen 
Jämställdhet 
Internationalisering och mobilitet (a.a. s. 85) 

 
 
 

Som jämförelse kan nämnas de kriterier som kännetecknar ”det goda lärosätet” en-
ligt Högskoleverket (1997) och som utgör en grund för de kvalitetsgranskningar 
som med jämna intervaller alltså genomförts av den grundläggande högskoleut-
bildningen. 
 

Självreglering och lärande 
Långsiktighet 
Internationellt perspektiv 
Tydligt ledarskap 
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Samverkan med intressenter 
Jämställdhet 
Studenten i centrum 

 

Man skulle möjligen kunna koppla punkterna ”Tydligt ledarskap” och ”Studenten i 
centrum” till kriterier för god handledning. 
 
 

Vad en god forskarhandledare bör göra 
Uttryck för god handledning finns som mer eller mindre uttalade regler i en rad 
olika dokument. Man kan med lite god vilja hitta exempel på vad en handledare 
skall eller bör göra, men inte direkt vilka kompetenser som krävs eller hur hand-
ledning skall eller bör gå till. 

Kvalitetskriterier är starkt knutna till det område som skall värderas. Eftersom 
fakulteterna vid ett universitet skiljer sig åt relativt mycket är generella kvalitetskri-
terier näst intill omöjliga att sätta upp för vad som är god handledning, om de inte 
är så generellt utformade att de därmed blir svåra att värdera i det enskilda fallet. 
Möjligen skulle man kunna ge olika exempel på god handledning, relativt något 
specifikt såsom vetenskapsområde, ämne, handledarperspektiv, doktorandperspek-
tiv, tidsepok eller något annat, men frågan är till vilken nytta, om syftet är att jäm-
föra eller ranka. Men att räkna upp en mängd kriterier på vad god handledning är 
som någon annan bestämt, är inte möjligt, alla är beroende på i vilken förståelse de 
ingår (Sandberg & Targama 1998). 

En kravspecifikation för handledare har länge efterfrågats, (se t ex Strömberg 
Sölveborn, 1983; Hessle 1987). Hessle (1987) menar emellertid att det faktiskt 
finns underlag till en kravspecifikation, men endast som rekommendation eftersom 
”frågor som berör handledarnas uppgifter och åligganden tillhör sålunda de beslut 
som fattas lokalt” (a.a. s. 10). Han hänvisar till SOU: 1981:29, ”Forskningens 
framtid”, där det är listat vad en handledare skall medverka i, nämligen att 
 

  1. rekrytera, ta emot och informera, anta eller avråda den studerande 
  2. träffa valet av för doktoranden lämpliga kurser 
  3. diskutera fram lämpligt, avgränsat ämne för en avhandling 
  4. lägga upp individuell utbildningsplan för doktoranden och se till att han 

kommer igång med arbetet 
  5. kontinuerligt göra doktoranden förtrogen med forskningsprocessen 
  6. upprätta löpande forskningsprogram för avhandlingsarbetet 
  7. medverka till att doktoranden får doktorandtjänst, anställning på projekt  
 eller annan för hans avhandlingsarbete lämplig sysselsättning 
  8. ständigt vara inspirerande och pådrivande diskussionspartner samt kon 
 struktiv kritiker av doktorandens skisser till eller mer färdiga versioner  
 av avhandlingen 
  9. uppmuntra doktoranden till självständighet, paradigmedvetenhet och kre 
 ativitet 
10. underlätta för doktoranden att delta i forskarkurser på andra högskoleen 
 heter, även utomlands, samt att besöka konferenser inom och utom landet  
 där det egna forskningsområdet behandlas 
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11. se till att institutionens resurser så långt som möjligt ställs till doktoran 
 dens förfogande. 

 
 

vidare skall handledaren 
 

12. granska avhandlingen i dess slutliga form och informera doktoranden om  
 sin bedömning av avhandlingens kvalitet 
13. föreslå lämplig fakultetsopponent och delta i planeringen av disputatio 
 nen (a.a.) 

 

Det är alltså en över tjugofem år gammal utredning som fortfarande flitigt används 
som referens. I utredningen föreslås även att handledare bör få utbildning samt att 
framgångsrik handledning skulle kunna användas i meriteringssammanhang. Frå-
gan är emellertid, vad är framgångsrik handledning? Värderas eller bedöms den 
och vem värderar resultatet? Om man ser på de styrdokument som finns idag, kan 
man där hitta några användbara kriterier för vad som anses vara god handledning? 
Nedan följer en översikt på svenska styrdokument; från lagtexter, förordningar och 
Högskoleverkets olika styrdokument till olika intressenters uttalanden som kan be-
traktas som mer eller mindre styrande. 

Högskolelagen 
Den s.k. portalparagrafen i Högskolelagen28 (Svensk författningssamling 
1992/2006), beskriver målen för högskoleutbildningar och vad studenter respektive 
doktorander skall kunna, men den säger inget direkt om handledarens åligganden. 
 

8 § …förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att 
självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och beredskap att möta 
förändringar i arbetslivet. 

 

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper 
och färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på veten-
skaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen, och utbyta kunskaper även med 
personer utan specialkunskaper inom området ... 

 

9 a § …Utbildning på forskarnivå skall, utöver vad som gäller för utbildning 
på grundnivå och på avancerad nivå, utveckla de kunskaper och färdigheter 
som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning (a.a.). 

 

Lagen tar ett student- eller doktorandperspektiv och anger som mål med forskarut-
bildningen att personen självständigt skall kunna bedriva forskning. Under forskar-
utbildningen sker inte någon helt självständig forskning, avhandlingsarbetet 
genomförs ju med hjälp av en handledare. Målet ligger alltså efter disputationen. 
Produkten, i form av en avhandling, nämns inte i texten. Underförstått kan man se 
avhandlingen antingen som ett medel för att nå målet eller som ett bevis på upp-
nådd kompetens. 

                                                 
28 Tidigare gällde enbart 9 §, men från och med 2007 när utbildningar omfattar grund-
läggande och avancerad nivå, står samma mål i 8 §, 9§ och 9a §. 
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Regeringsproposition, förordningar och övriga riktlinjer 
I regeringspropositionen (2000/01:3) ”Forskning och förnyelse” anges att varje 
universitet och högskola som anordnar forskarutbildning även skall anordna ut-
bildning av handledare inom forskarutbildningen, samma budskap som återkom-
mer i Högskoleförordningen (Svensk författningssamling 1993/2006). I dessa do-
kument kan man utläsa att en handledare skall lära sig gällande förordningar och 
regler, men att övriga kompetenser bör ingå. 
 

Utbildningen skall försäkra att handledaren blir väl bevandrad i vilka förord-
ningar och regler som gäller för forskarutbildningen. Utbildningen bör cent-
reras kring handledningens och handledarens funktion och roll. Utbildningen 
bör innehålla moment som berör kommunikationskunskap, konflikthantering 
och forskningsetiska frågor. Även jämställdhets- och genuskunskap bör ingå i 
utbildningen (Regeringspropositionen 2000/01:3 s. 164). 

 

I Högskoleförordningen regleras att fakultetsnämnden har ansvar för att handled-
ning kommer tillstånd, inte på vilket sätt. Det lämnas till lärosätet att bestämma. 
 

5 § Fakultetsnämnden skall ha det övergripande ansvaret för forskarutbild-
ningens kvalitet, effektivitet, uppläggning, studieplaner och handledning samt 
för samordning av kurser och utbildning av handledare. Fakultetsnämnden 
skall också ha allmän tillsyn över forskarutbildningen. 

 

Mer detaljerad beskrivning än så står inte. Lagar och förordningar styr alltså inte i 
detalj vad eller hur en handledare skall göra. 

Åtgärdsförslag för att förbättra kvaliteten i forskarutbildningarna framförs där-
emot i flera olika sammanhang. Syftet är inte enbart att ge doktorander bättre hand-
ledning, syftet är i första hand att öka genomströmningshastigheten. Ett åtgärdsför-
slag är högskolepedagogisk förnyelse och kompetensutveckling för lärare i högsko-
lan. Detta poängteras i regeringens proposition (2001/02:15) ”Den öppna högsko-
lan” och utredningen ”Nya villkor för lärande i den högre utbildningen” (SOU 
2001:13). Högskolepedagogisk utbildning är numera ett krav för anställning som 
adjunkt eller lektor, från och med 2003-07-01 även för doktorander som skall un-
dervisa. I dessa utbildningar ingår ofta även handledningsfrågor. För behörighet 
som professor förutsätts att pedagogisk kompetens har uppnåtts, men även profes-
sorer kan behöva kompetensutveckling: 
 

... olika former av pedagogisk utbildning kan naturligtvis fortfarande vara ett 
viktigt inslag i professorernas kompetensutveckling, som t ex handledning. 
Det är därför viktigt att lärosätena erbjuder sådan pedagogisk utbildning an-
passad till den kompetens professorer förutsätts ha (Regeringsproposition 
2001/02:15 s. 99). 

 

Sedan 2002 krävs återrapportering från lärosätena angående både omfattning och 
inriktning av utbildning för forskarhandledare. Det betonas att 
 

Tillgången på goda handledare under forskarutbildningen är en viktig förut-
sättning för en hög kvalitet inom forskarutbildningen. (Högskoleverket 2006d 
s. 13–14) 
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Nationella åtgärder för att stödja utvecklingen av forskarhandledning  
Rådet för högre utbildning (tidigare rådet för högskoleutbildning och handledarut-
bildning) vars uppgift var att stödja olika utvecklingsinsatser inom den högre ut-
bildningen satsade 2001 och 2002 medel på insatser riktade mot handledaraktivite-
ter. Den första insatsen var en inventering där lärosätena ombads beskriva olika ak-
tiviteter som förekommer inom handledarutbildning och –utveckling. 21 inventer-
ingar kom in, främst från de lärosäten som hade rätt att utfärda examina inom fors-
karutbildning. Som ett led i nätverksbyggande mellan olika intressenter lades de 21 
inkomna inventeringarna ut på rådets hemsida29. 

Rådet efterfrågade inte direkt innehållsaspekter. Flera lärosäten beskrev ändå 
innehållet i sina handledarutbildningar. En punkt rörde emellertid bakgrund, karak-
tär och omfattning av handledarutbildning, den kan möjligen ha stimulerat till be-
skrivning av innehållet, där fokus i första hand låg på relationen mellan handledare 
och doktorand. Flera utbildningar, särskilt de som benämns docentkurser, hade 
emellertid ett mycket brett innehåll och innehöll förutom relationsproblematik även 
t.ex. ramfaktorer, formalia, etik, kön och etnicitet. 

Lärosätenas inventeringar visade på omfattningen och variationen av handle-
darutbildningsaktiviteter. Handledarutbildning förekom i egen regi eller inköpt från 
något annat lärosäte vid 15 av de 21 lärosätena. Utbildningarnas målgrupper varie-
rade, vid vissa lärosäten förekom utbildningar riktade mot dels nyblivna handleda-
re, dels erfarna handledare. Andra lärosäten hade utbildningarna öppna för alla 
handledare. Vid fem av lärosätena uppgavs handledarutbildning vara obligatoriskt 
för att uppnå docentkompetens. Vid sex av lärosätena förekom vid denna tidpunkt 
ingen handledarutbildning. 

Efter inventeringen finansierades ett antal projekt, rådet satsade ytterligare me-
del under budgetåret 2003, därefter var rådets riktade satsning på handledarutbild-
ningar avslutad (Rådet för högre utbildning 2004). Satsningen som alltså pågick 
mellan åren 2001-2003 är utvärderad av Franke och Anderberg (2004). Deras re-
sultat visar enligt Högskoleverket (2006d) att 
 

fokus har legat på att utveckla strukturer för att bygga upp handledarutbild-
ning, snarare än på doktoranders och handledares lärprocess och pedagogiska 
arbete. (a.a. s. 17) 

 

 Ett tiotal av projekten rapporteras i The Final Touch – ”Kronan på verket” (Rådet 
för högre utbildning 2004). I Högskoleverkets rapport (2006d) framhålls vikten av 
att följa upp och utvärdera alla pedagogiska satsningar, vilket idag inte görs i till-
räckligt stor omfattning. De forskningsresultat som finns kommer i huvudsak från 
andra länder än Sverige (a.a.). 

                                                 
29 Vid den tidpunkten var adressen www.hgur.se, senare övergick adressen till www.ruh.se. 
Rådet är numera upplöst, och verksamheten ingår i Myndigheten för nätverk och samarbete 
inom högre utbildnings ansvarsområde, www.nshu se. 
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Doktorandhandboken 
Högskoleverket har utformat en doktorandhandbok med ett avsnitt som rör hand-
ledning och där en handledares roll och uppgifter beskrivs. Högskoleförordningen 
säger att universitetens fakultetsnämnder skall ansvara för handledning av dokto-
rander, men ett sätt för Högskoleverket att påverka handledningens form och inne-
håll från centralt håll kan alltså vara att arbeta genom doktoranderna, att skriva vad 
de kan förvänta sig att handledarna skall bidra med. Doktorandhandboken vänder 
sig till doktorander, men den fungerar naturligtvis även som styrdokument för 
handledare. Handboken finns tillgänglig endast i nätversion30 för att kunna hållas 
så aktuell som möjligt. Avsnittet som rör handledarens funktion är till största del 
utformat i stödjande termer, men innefattar även att handledaren har en kontrolle-
rande, ansvarande och bedömande funktion. Handledningen sägs skilja sig mellan 
olika ämnen och fakulteter; inom laborativa fakulteter där en doktorand ofta er-
bjuds bli medlem i ett redan pågående forskningsprojekt beskrivs handledningen 
som konkret och handfast. Inom humaniora- och samhällsvetenskaperna beskrivs 
handledaren som en diskussionspartner eller någon man kan bolla idéer, texter, frå-
geställningar och avgränsningar med. Alla bör emellertid formalisera handledning-
en och ha inbokade, regelbundna möten. Det betonas att handledaren skall vara en 
aktiv forskare, det anses vara viktigt för att doktoranden skall få insikt i forsknings-
fronten. 
 

… lotsa doktoranden genom forskarutbildningen, från de första valen av kur-
ser, genom den rika floran av litteratur, via projekt, försök eller fältstudier, 
till den avslutande disputationen. Det är viktigt att handledaren är en aktiv 
forskare, så att doktoranden får insikt i forskningsfronten. Handledaren ska 
också lära doktoranden forskningsetiska normer och god forskningssed. 
(s. 2 av 7, nätversion den 2004-08-30) 

 

Den bild som framträder är en aktiv forskare som lotsar och lär ut etiskt förhåll-
ningssätt. Avsnittet besvarar frågan vad en handledare skall göra, men inte direkt 
hur och varför. Ett sammanfattande utdrag ur handboken från 2004-08-30 visar en 
handledares åligganden31, rollen är att: 
 

o hjälpa doktoranden att utvecklas till en självständig forskare med ett veten-
skapligt förhållningssätt 

o förmedla entusiasm och hjälpa till att skapa en bra arbets- och forsknings-
miljö 

o dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter 
o ge vägledning, mycket uppmuntran och klara av att ha en öppen kommuni-

kation 
o vara grundligt insatt i vad doktoranden arbetar med 

                                                 
30 Se Högskoleverkets hemsida, www.hsv.se. 
31 Vissa formuleringar förändras efterhand, men de angivna punkterna återfinns 2006-09-14 
om än något omskrivna. Många av punkterna har stora likheter med punkterna i rekom-
mendationen ur SOU: 1981:29 som beskrivs på sidan 41-42. 
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o hjälpa till med avhandlingsämne och se till att det är realistiskt och genom-
förbart 

o granska manuskript och annat material 
o rekommendera kurser samt intressant och relevant litteratur 
o hjälpa till att etablera kontakter med andra institutioner i Sverige och utom-

lands 
o medverka till att doktoranden kan besöka och delta i internationella konfe-

renser och möten 
o rekommendera fonder från vilka man kan söka anslag 
o ha ett stort ansvar för avhandlingens slutgiltiga utformning och för att inte 

släppa fram doktoranden till disputationen om avhandlingen inte är godtag-
bar (a.a.) 

 

Doktorandhandboken har utvärderats med underlag från en webbenkät och fokus-
grupper. Det är främst doktorander som deltagit i utvärderingen och det framgår 
inte av utvärderingen om alla besökare på webbsidan består av doktorander, men 
man kan anta att även handledare har använt handboken. Utvärderingen, som över-
lag fick ett högt medelbetyg, visar att den vanligaste anledningen till användandet 
är sökning efter lagar och regler. Sökning efter information om hur forskarutbild-
ning går till är också vanligt, liksom att handboken används som stöd för doktoran-
der i problemsituationer. Någon av deltagarna i utvärderingen säger att den ”borde 
fungera mer som ett uppslagsverk och vara ett dokument som man kan hänvisa till i 
samtal med handledare t ex”. Kommentaren kan tolkas som att handboken i nuva-
rande skick inte är tillräcklig som ett styrande dokument. 

Doktorandspegeln 
Doktorandspegeln (Högskoleverket 2003a) genomfördes som ett led i de kvalitets-
bedömningar som regering och riksdag uppdragit åt Högskoleverket att genomföra. 
Den bygger på en enkätundersökning där drygt 7 000 doktorander besvarat frågor 
om sina erfarenheter av forskarstudier. Studien redovisas i sju dimensioner, varav 
två är särskilt aktuella i detta sammanhang; ”Dialog med handledaren” och ”Hand-
ledning i funktion”. I enkäterna fanns förutom frågor med fasta svarsalternativ även 
utrymme för öppna svar. Det område som mest kommenteras av doktoranderna är 
handledning. Synpunkterna handlar bland annat om brist på tid för handledning, 
beroendeförhållande, bristande engagemang och rena trakasserier. Många av dok-
toranderna föreslår en adekvat utbildning av handledare som en av flera åtgärder 
för att lösa dessa problem. En inte oväsentlig andel av doktoranderna saknar till-
räckligt med konstruktiv kritik från sin handledare och närmare hälften av dem an-
ser att de inte får tillräckligt med tid för diskussion om teori och metodfrågor. 

Handledarspegeln 
Som ett komplement till Doktorandspegelns resultat genomfördes i slutet av 2003 
en intervjustudie, kallad Handledarspegeln (Högskoleverket 2003b), med hjälp av 
s.k. fokusgrupper bestående av handledare från fyra universitet. Utifrån den kritik 
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som framkom i Doktorandspegeln behandlades olika teman i intervjuerna, dessa 
presenteras i fyra områden; Introduktion, Handledning, Studiemiljö och Framtid. 
Studien visar att handledare har olika bilder av vad som förväntas av dem och vad 
de själva vill och kan bidra med. En handledare menar att man förväntas vara 
”mästare, kollega och pappa”, andra menar att det viktigaste med handledarrollen 
är ”att sakligt ta ställning till ämnet, ha kunskap och lära, samt strukturera dokto-
randens arbete utifrån” och att den främsta uppgiften är att ”se att det inte blir för 
stort och att resonemanget håller, att förse med information” eller att handledning 
handlar om att ”tolka resultat, men ändå tillåta en frihet”. 

Påverkan från handledarnas egna led 

SULF 
En annan aktör som kan ha möjlighet att påverka handledningen är en av universi-
tetslärares fackföreningar, SULF. En arbetsgrupp inom SULF har utarbetat ett för-
slag till mall för handledarutbildning med uttalade mål för vad en handledare skall 
kunna efter genomgången utbildning (SULF 2001). Målen kan tolkas som kompe-
tenser som anses överensstämma med hur en god handledare är. Sammanfattnings-
vis bör en god handledare ha god självkännedom och inse att doktoranden är vikti-
gast. Hon/han har även kunskap om vilka styrfaktorer som reglerar handledningen 
samt har god ekonomisk kunskap och organisationsförmåga. För att kunna uppfylla 
de sista punkterna krävs även intuition, erfarenhet samt pedagogisk och psykolo-
gisk kompetens. Följande är plockat ur förslaget och kan ses som en kravspecifika-
tion. En handledare skall således: 
 

o vara medveten om att det egna vetenskapliga intresset – och den egna per-
sonliga framgången – är underordnad att föra fram doktoranden till en 
lyckosamt fullföljd forskarutbildning. Med andra ord: handledaren är till 
för doktoranden, aldrig tvärtom 

o vara väl förtrogen med existerande nationella och lokala föreskrifter av så-
väl högskolerättslig och arbetsrättslig som immaterialrättslig art 

o besitta god kunskap om forskarutbildningens ekonomi (kostnadsberäkning 
från antagning till avhandling, interna och externa finansieringsmöjligheter, 
lärosätets ekonomihantering m.m.) och ha förvärvat en stärkt förmåga att 
utforma anslagsansökningar till svenska såväl som internationella forsk-
ningsfinansiärer 

o besitta god förmåga att, tillsammans med den forskarstuderande, upprätta 
en realistisk plan för forskarstudierna inklusive avhandlingsarbetet, under 
hänsynstagande till alla relevanta aspekter av formell och reell natur 

o vara väl förberedd att möta de verkliga situationer som kan försvåra för 
handledare och doktorand att fullfölja det planerade arbetet 

o besitta insikt i olika metoder att ge doktoranden god självkänsla för stärkt 
individuell kreativitet 
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o besitta insikt i vägar att främja doktorandgruppens känsla av samhörighet 
för ömsesidigt stöd i bästa gruppanda 

o vara kapabel att bistå den forskarstuderande vid bedömning av en karriär 
inom eller utom högskolan efter licentiat- eller doktorsexamen (a.a. s. 5) 

 
 

Arbetsgruppen vid SULF (2001) förespråkar att forskarhandledare från olika äm-
nesområden deltar tillsammans i centralt ordnade handledarutbildningar, bestående 
av en grundkurs och påbyggnadsmoduler. De delar som bör ingå är forskarutbild-
ningens uppdrag, ramar och regelverk, handledningsprocessen, praktiska moment 
samt särskilda teman. 

SPF 
Professorer tillhör den grupp inom akademin som kan anses vara mest erfarna inom 
området forskarhandledning. De har egna samordningskanaler, t ex Sveriges Pro-
fessorers Förening, SPF. När det gäller vad en handledare bör göra kan man kan 
hitta några exempel på detta i en hederskodex som SPF antog 1993. Hederskodex-
en innehåller tio etiska regler, varav de två första kan kopplas till handledning. Det 
fria valet av forskarinriktning är tydligt uttalat (Fjellström 1999). Hederskodexen är 
några år gammal och frågan är om den skulle ha formulerats likadant idag. Man 
kan finna det anmärkningsvärt att avrådansproblematiken får så stort utrymme, 
medan den ofta så rigorösa rekryterings- och urvalsprocessen inte nämns. 
 

Professorn skall verka för en god och stimulerande utbildnings- och forsk-
ningsmiljö. 

 

Professorn skall stödja sina elever och ge dem rimlig möjlighet att utveckla 
egna uppslag och intressen även om dessa faller utanför området för profes-
sorns egen pågående forskning. Om en elev enligt professorns bedömning 
sannolikt inte har några utsikter att lyckas med sina studier bör detta så skon-
samt och så tidigt som möjligt klargöras för eleven (a.a.) 

 

Krav på vetenskaplighet och högskolemässighet 
All utbildning som förekommer inom högskolan skall vara högskolemässig och 
vila på vetenskaplig grund. Från grundutbildning till forskarutbildning ligger en 
progression, ofta anger man att den vetenskapliga medvetenheten eller kompeten-
sen skall öka. Vad är då högskolemässighet och vetenskaplighet? Demker (2001) 
resonerar i Högskoleverkets ”Sju inlägg om högskolemässighet, ribban på rätt 
nivå” om kopplingen mellan högskolemässighet och vetenskaplighet. Högsko-
lemässighet omfattar krav på vetenskaplighet i både pedagogik och ämnessubstans. 
Demker beskriver att vetenskaplighetens praktik, en form av diskurs, bygger på en 
kombination av värden och normer. Grundvärdet är bräcklighet i betydelsen att den 
slutliga sanningen eller den fullkomliga kunskapen inte existerar. Vetenskapens 
normer är ”intersubjektivitet, osjälviskhet i forskningsarbetet och en grundläggande 
kritisk hållning” (a.a. s. 13 efter Gilje & Grimen, 1991). Praktiken är enligt Demker 
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kunskapsbildande och kumulativ, kärnan i praktiken är det vetenskapliga proble-
met. 
 

Ett vetenskapligt synsätt kräver att kunskapen genereras ur vetenskapens 
egen förvåning (Demker 2001 s. 15). 

 

Resonemanget om vetenskaplighet i forskarutbildning och grundutbildning be-
skrivs långt tidigare av Törnebohm (1984), som menar att avsikten med högre ut-
bildning är att förmedla ett vetenskapligt paradigm till var och en av individerna32. 
Ett sådant paradigm (eller föreställningsmönster) bör inbegripa ståndpunkter och 
föreställningar om kunskapens upphov, värden, normer, praktik och användning. 
Varje enskild student, doktorand och forskare måste konfronteras med dessa frågor 
och ha intagit en hållning till dessa. Paradigmet bör också innebära ett moraliskt 
förhållningssätt till vetenskapen, en sorts intellektuell dygd, som kollektivet för-
medlar, förändrar och omfattar i ett ständigt pågående samtal. De pedagogiska kon-
sekvenserna av att ansluta sig till en sådan syn på högskolemässighet blir således 
att all högre utbildning också bör vara en tid för utveckling av självinsikt, personlig 
mognad och intellektuella dygder (a.a.). 

Vetenskap ingår således naturligt som en del i forskarhandledning, det är ve-
tenskap i form av en avhandling som handledningen skall utmynna i. Elzinga 
(2004) beskriver vetenskap ur olika infallsvinklar. Vetenskap kan vara en del av 
samhället, ett socialt system eller en kunskapsstruktur. Den sistnämnda, vetenskap 
som en kunskapsstruktur, är mest adekvat i forskarutbildningssammanhang. Där 
ingår metoder, teorier och värderingar eller normer: 
 

metoder: empiriska, datainsamling, kartläggning, experimentella test, upp-
ställning av hypoteser, härledning av slutsatser, byggandet av simulerings-
modeller, m.m. 

 

teorier; som förklarar fenomen, eller som kan bidra till synteser av äldre och 
nyare kunskaper 

 

värderingar/normer; opartiskhet, objektivitet, kritisk distans, m.m. 
(a.a. s. 5). 

 

Man kan se dessa rader om vetenskaplighet som ytterligare en beskrivning av vad 
en handledare skall förhålla sig till. Detta bekräftas även av en gammal erfaren pro-
fessor (Eriksson 1996), som menar att en professors plikt är att i Humboldts anda 
odla ifrågasättandet hos studenterna. Inte bara vetenskapen utan även dess budbära-
re bör kritiskt granskas: 
 

De bästa studenterna är ofta de som snarare underskattar än överskattar sin 
professor, en viss nedlåtenhet från den svagare partens sida är ett gott stöd för 
självförtroendet och den nödvändiga vetenskapliga förvägenheten. (a.a. s. 17) 

 

Går man ett steg vidare kan man koppla åligganden om vetenskaplighet till etiska 
regelsystem. Forskningsetiska regler behandlar oftast inte handledarfrågan speci-

                                                 
32 Paradigmmedvetenheten nämns även i SOU: 1981:29, punkt 9 s. 33. 
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fikt, men ligger som en mycket viktig bakgrundsfaktor även för forskarens handle-
darfunktion33. 

Universitetens styrdokument 
På nationell nivå finns vid tidpunkten för studien inga entydiga regler eller normer 
för hur handledningen skall gå till. Beslut som rör den frågan är delegerade till lä-
rosätesnivå, men även på lärosätesnivå kan man se liknande tendenser, det saknas 
styrdokument, åtminstone framför handledare att de inte vet vilka krav som finns 
på dem (Bergenheim, 2001; Perselli, 2000b). 

Fakulteterna har enligt högskoleförordningen ansvar för forskarutbildning och 
handledarutbildning (SFS 1998:80). Vid en sökning på universitetens hemsidor 
saknar våren 2005 fortfarande flera av dem länkar till styrdokument om forskar-
handledning34. Några har kortfattad information, ofta på fakulteternas sidor. Några 
hänvisar med länkar till Högskoleverkets doktorandhandbok. Endast ett fåtal har 
egna handböcker eller specifika policydokument för forskarhandledning. De vanli-
gaste områdena som tas upp i samband med handledning är hur rekryterings- och 
tillsättningsförfarandet av doktorander sker, samt sanktionsmöjligheter om problem 
uppstår. 

Tydliga kravlistor för vad en handledare skall göra är således inte vanliga. Det 
går att finna några på vissa universitetssidor; någon ligger på central nivå, någon på 
fakultetsnivå och någon på institutioners area35. Följande kravspecifikation som 
startar med en värdegrundsinriktning och avslutas med ett krav på utbildning är 
hämtad från Umeås teknisk–naturvetenskapliga fakultet (Umeå universitet 2006), 
som menar att en handledare ska: 
 

Utöva sin verksamhet på ett professionellt, mänskligt och etiskt högvärdigt 
sätt 

 

Tillsammans med doktoranden utforma en individuell studieplan 
 

Tillsammans med examinator se till att doktoranden tillägnar sig de kunska-
per som anges i studieplanen 

 

Ansvara för att resurser ställs till förfogande vid institutionen för genomfö-
rande av avhandlingsprojektet 

 

                                                 
33 Forskningsetiska regler finns på olika yrkesorganisationers hemsidor. Se även Veten-
skapsrådet. Etiska frågor behandlas bland annat av Forsman (1997 och 2002). 
34På Högskoleverkets webbsida hänvisas till Doktorandhandboken (sökdatum var 2006-09-
14 och sidan var uppdaterad november 2005) och vidare till SULF:s webbplats där det an-
ges att en länklista till lärosätenas doktorandinformation skall finnas. Länklistan var daterad 
2004-03-12 och gav alltså ingen ny information. Detta bekräftar att forskarhandledning inte 
är ett prioriterat informations- eller policyområde. 
35 Som exempel på olika nivåer där det finns kravlistor kan nämnas Linköpings universitet, 
Umeås teknisk-naturvetenskapliga fakultet och SLU, Institutionen för miljöanalys. Om lä-
rosätena har mer information på slutna, interna personalsidor kan av naturliga skäl inte an-
ges. 



51 
 

Underlätta för doktoranden att delta i relevanta forskarutbildningskurser, 
symposier, konferenser och seminarier 

 

Vara tillgänglig för diskussioner med doktoranden – vara stödjande och 
uppmuntrande 

 

Genom kontinuerlig och nära kontakt med doktoranden i forskningsarbetet se 
till att arbetet framskrider i rimlig takt och slutförs inom utsatt tidsram 

 

Lära doktoranden att skriva ansökningar (handledaren har dock huvudansva-
ret för driftmedel i projektet) 

 

Tillsammans med examinator bedöma när avhandlingen uppfyller de krav 
som ställs på en akademisk avhandling med avseende på såväl kvalité som 
omfattning, när det är klart för disputation 

 

Tillsammans med examinator föreslå fakultetsopponent, ordförande vid dis-
putationen och ledamöter i betygsnämnden samt få närvara vid betygsnämn-
dens sammanträde 

 

En handledare bör genomgå en handledarutbildning. Handledarutbildningar 
anordnas av Universitetspedagogiskt centrum. 

 

Vissa institutioner och forskargrupper vid fakulteten har även utarbetat kontrakt el-
ler samarbetsavtal mellan handledare och doktorander. 

Om man blickar utanför Sverige kan man finna mycket starkare kravlistor. Som 
exempel kan nämnas universitetet i Auckland, Nya Zeeland, där Senate Guidelines 
on Thesis Supervision tydligt reglerar vad såväl en handledare som doktoranden 
skall följa. Grant (2005) jämför detta regelsystem för handledning från år 1993 
med 2004 och konstaterar att regelsystemet har ändrat fokus, från vad studen-
ten/doktoranden skall göra till vad denne tillsammans med handledaren skall göra. 
Handledarens uppgiftslista har dessutom fördubblats i den senare versionen. Som 
exempel på detaljnivå i den senare versionen kan nämnas: 
 

(b) discuss with the student the level of contact needed, for example through 
meetings, tutorials or seminars and ensure as far as possible that this contact 
is maintained 

 

(c) be accessible to the student at other appropriate times when he or she may 
need advice; (a.a. s. 87) 

 

Jämför man Grants resultat med Umeås kravspecifikation ovan ser man att även 
Umeå har flera krav på samarbete för handledare, både med doktorander och med 
examinator. 
 
 

Doktoranders värderingar 
Forskarutbildningar och därmed även handledarfrågor har uppmärksammats ur 
doktorandernas perspektiv bland annat i olika former av s.k. doktorandbarometrar 
där t.ex. Lunds universitet har genomfört flera undersökningar (Doktorandbarome-
tern 1998). En fortsättning på grund av de mindre goda resultaten i dessa baromet-
rar är den tidigare nämnda Doktorandspegeln (Högskoleverket 2003a). 
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Nedanstående refererade studier redovisar ibland motsägelsefulla resultat. I 
vissa studier är doktorander ganska nöjda med den handledning de får, i andra stu-
dier framkommer många upplevda brister. 

Vid Göteborgs universitet genomfördes en uppföljning med anledning av den 
starka kritik som framkom i Doktorandbarometern, samhällsvetenskapliga fakulte-
tens färdiga doktorer fick värdera sin doktorandperiod och därmed även handled-
ningen (Haglund 1998). I studien är doktoranderna nöjda med handledningen när 
båda tagit initiativ till handledning och man har regelbundna kontakter. 79 % är 
nöjda och 18 % otillfredsställda med handledningen. 

Ett annat resultat i Haglunds studie som kan vara av intresse för denna avhand-
ling är huruvida handledarens och doktorandens ämnen ligger nära eller långt från 
varandra och om och i så fall hur det påverkar handledningen. Av de disputerade 
som besvarat enkäten hade ca 35 % doktorander ämnen som helt eller i stort sett 
hade anknytning till handledarens forskningsområde och ca 40 % i viss grad. Un-
gefär en fjärdedel hade således ämnen utan någon anknytning till handledarens 
forskningsområde. De doktorander vars forskningsområde hade anknytning till 
handledarens forskningsområde var i högre grad nöjda med sin handledning. 

Genom att räkna om resultaten i reella tal kan man lättare göra en jämförelse; 
10 av de 13 som hade ett ämne helt inom ramen för handledarens forskningsområ-
de ansåg att handledningen var bra. Av de 29 vars ämnen inte var i närheten av 
varandra upplevde 10 handledningen som bra och 9 handledningen som otillfreds-
ställande. 

Närheten mellan handledarens och doktorandens forskningsområden har bety-
delse för hur handledningen upplevs. Detta visar även Franke (2002) och Bowden 
och Marton (1998). De senare menar att ett delat forskningsobjekt är en grundför-
utsättning inte bara för att arbeta i team utan också för forskarhandledning. 

Postgård och Upmanis (2001) studerade utifrån frågorna i Lunds Doktorandba-
rometer (1998) doktoranders upplevelse av forskarutbildningen vid Göteborgs uni-
versitet. Doktoranderna bedömde hur viktigt de ansåg olika aktiviteter var och hur 
tillfreds de var med dessa. Handledning berördes i ungefär 10 % av frågorna. Dessa 
frågor rörde tidsmängd handledning, samarbetet med lärarna och deras ämnes- och 
handledarkompetens samt handledarnas bidrag till avhandlingen. Överlag var dok-
toranderna nöjda. En fråga rörde huruvida handledarna erbjudits eller genomgått 
handledarutbildning, men tyvärr redovisas inte den frågan. 

En arbetsgrupp i Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF 1999) har 
studerat svensk forskarutbildning och har funnit att doktoranderna inte är nöjda 
med handledningen. Arbetsgruppens rekommendationer utgår från doktorandernas 
perspektiv och de föreslagna rekommendationerna är till för att stödja doktorander-
na. 

Doktoranders upplevelser av handledarsituationen beskrivs även av Frischer 
och Larsson (2000; Larsson & Frischer 1998). Deras kritiska studier rör orsaken till 
varför så många doktorander hoppar av sina studier trots att de deltagit i forskarut-
bildning under flera år och slutfört minst 50 % av kurspoängen. Kritiken slår mot 
handledarnas bristande ledarskap och brister i organisationen av handledningen. 
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Ett annat perspektiv på doktoranders värderingar av handledningen visar sig 
vid en konferens, ”Forskarutbildning för framtiden” (Högskoleverket 2004) där 
Gagné, en representant för doktorander, menar att det bör finnas behörighetskrav 
för att någon skall få handleda doktorander. En handledare bör ha studerat arbets-
miljöpsykologi, regler nationellt och internationellt, lagstiftning, ledarskapspsyko-
logi och konflikthantering, handledningsetik och innebörden av myndighetsutöv-
ning, samt ha social och pedagogisk kompetens. 
 
 

Vad skall handledare göra, en sammanfattning 
Som sammanfattning av detta kapitel kan man konstatera att det finns en hel del 
dokument, mer eller mindre styrande från olika instanser och olika intressenter, 
som beskriver vad en handledare förväntas klara av. Man skulle utifrån alla instan-
ser kunna göra en mycket lång kravlista, det är många uppgifter en handledare skall 
göra. De flesta dokumenten är skrivna i generella termer, antagligen för att kunna 
gälla alla forskarutbildningar i alla discipliner. Termerna är formulerade dels i 
egenskapstermer, dels i aktivitetstermer. Vissa kan sägas vara mätbara mål och 
andra är endast icke värderingsbara inriktningsbeskrivningar. Vad som kan vara 
kriterier för god handledning, eller dokument som styr hur handledningen skall 
genomföras i praktiken, verkar inte vara lika lätta att hitta för en enskild handleda-
re. 

Trots alla dokument verkar det vara mindre klart för en handledare vad hon el-
ler han skall göra, vilket bland annat Bergenheim (2001) visar. I hennes studie om 
forskarhandledares visioner och verklighet intervjuas 28 forskarhandledare, alla 
anser att det är oklart vad som förväntas att de skall göra. 
 

ingen … uppger sig ha fått klara besked om vilka uppgifter som ingår i hand-
ledarskapet (a.a. s. 29). 
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4. HISTORISK FRAMVÄXT OCH TIDIGARE STUDIER AV 
HANDLEDNING 
Under senare decennier har den högre utbildningen såväl i Sverige som i övriga 
västvärlden genomgått stora förändringar. Universitet och högskolor går från elit-
utbildning mot massutbildning och förändringar sker inom både grundutbildning 
och forskarutbildning. Formerna för forskarutbildning varierar över tid men även 
mellan olika vetenskapsområden. Olika forskarutbildningsideal har under åren vux-
it fram, påverkade av olika strömningar, vilket helt naturligt även fått konsekvenser 
för handledningen. I detta kapitel beskrivs först hur forskarutbildning och forskar-
handledning har vuxit fram och varifrån de och avhandlingstraditioner har fått sina 
influenser. Därefter presenteras studier om forskarhandledning, ur handledarper-
spektiv och doktorandperspektiv, men även ur handledar- och doktorandperspektiv. 
 
 

Olika utbildningsinriktningars framväxt 
Det europeiska systemet för forskarutbildning utvecklades så smått på 1800-talet 
då laboratorievetenskaperna byggdes runt en professor och de blivande doktorerna 
instruerades i en form av lärlingssystem. Samtidigt som doktoranderna skrev på 
sina avhandlingar deltog de i professorns forskning och lärde sig tekniker och me-
toder genom instruktioner av professorn. Inom humaniora, samhällsvetenskap och 
filosofi fanns inte samma tekniktunga verksamhet, där utvecklades i stället semina-
rierna. I seminarierna kunde doktoranderna socialiseras till de normer och värde-
ringar som den ensamme auktoriteten, professorn, propagerade för. Det förekom 
alltså ingen strukturerad träning, utan doktoranderna arbetade ensamma med sina 
livsverk under en lång tid. Avhandlingsformerna utvecklades också i olika inrikt-
ningar, å ena sidan mot att gemensamt i en forskningsgrupp skriva tillsammans, å 
andra sidan mot att beskriva sitt livsverk i form av en monografi (Bennich–
Björkman 1997). 

En rad reformer har påverkat svensk forskarutbildning36. Viktiga milstolpar är 
bland annat 1969 då doktorsexamen infördes, samt den stora reform som trädde i 
kraft den 1 juli 1993. Den sistnämnda avreglerade en stor del av forskarutbildning-

                                                 
36 Historiska beskrivningar av forskarutbildningen i Sverige är gjorda av t ex Odén (1991); 
Zetterblom (1994); Degerblad & Hägglund (2002); Bron & Wilhelmson (2005); Högskole-
verket (2006b). 
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en i syfte att decentralisera besluten om organisation till lärosätesnivå. En åtstram-
ning av reglerna kom med 1998 års reform där bland annat strängare krav (dock 
inte nya) på ordnad studiefinansiering under utbildningstiden och upprättande av 
individuella studieplaner för varje doktorand poängterades. Under 90-talet har även 
forskarskolor införts som visar på ett något annorlunda vägval, de ger en tydlig 
markering att externa finansiärer skall kunna påverka forskarutbildningar. Syftet 
med forskarskolor beskrivs av Wallgren (2003) som ett instrument, där förutom 
statsmakten både lärosätena och externa finansiärer kan initiera och styra utform-
ningen av forskarutbildningen. 

Synen på kunskap har varierat under olika tidsepoker, vilket naturligtvis har 
påverkat organisationen av forskarutbildningar. Samtidigt har olika universitetsut-
bildningar olika syften och kunskapen olika användningsområden. Degerblad och 
Hägglund (2002 s. 55 ff.) beskriver fyra olika kunskapsproducerande modeller som 
utvecklats under åren men som fortfarande går att återfinna: 

 
o Akademia var den första, grundad av Platon. Kunskapsproduktionen var 

styrd av de deltagande aktörernas egna önskemål och drivkrafter. 
o Universiteten skapade nästa, den avgränsade kunskapsinstitutionen, Elfen-

benstornet, som ställde upp och definierade sina egna kriterier på sann kun-
skap. Man skulle inte endast tänka fritt, utan tänka rätt. 

o Under 1970-talet uppstod Fabriken som var offentligt styrd, anpassad till 
samhällets behov och standardiserad. 

o 1980-talets motreaktion blev en återgång till Elfenbenstornet, under 1990-
talet kom en ny pendelsväng, dels åter mot Fabriken, dels skapades en väg 
mot mångfald och anpassningsförmåga. Tankesmedjan uppstod, där grän-
sen mellan utbildningsinstitution och avnämare blev otydlig. 

 
Författarna argumenterar för att moment i var och en av de fyra modellerna måste 
finnas med i en god forskarutbildning. 
 
 
 

  Öppen
 

  

  

Tankesmedjan    

Akademia  
 
 

   Efterfrågestyrd 
     

Utbudsstyrd

 Fabriken   Elfenbenstornet  
    

Sluten   
 

Figur 3. Modeller för kunskapssyn enligt Degerblad och Hägglund (2002 
s. 53). 

 
 
 

En annan liknande metaforisk beskrivning av olika universitetsstrukturer ges av 
Karlsson och Kuivanen (2000, utifrån Beckmans framtidsskildring 1989). Kortfat-
tat kan sägas att Fabriken kan återfinnas i tankarna om det goda lärosätet och Hög-
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skoleverkets kvalitetsgranskningar. Templet innebär att de professionella anger vad 
som är kvalitet, detta syns i doktorsdisputationer etc. Oasen beskrivs som en miljö 
för fritt bildningsideal, den har inte haft någon stark ställning i svensk högskolekul-
tur, utan kan mer associeras till folkhögskolor. Basaren innebär att universitetet ses 
som en marknadsplats för kunskap och kompetens, där externa aktörer påverkar 
kvalitetsarbetet37. Författarna ger Beckman rätt i spådomen att Basaren skulle vinna 
mark under 90-talet, att marknadskrafter mer och mer kommer att styra utbild-
ningsprogram genom uppdragsforskningens snabba expansion. Dessutom skulle 
Fabriken hålla sin ställning som vägledande metafor. 
 
 
 

 Auktoritär styrning 
 

 Liberal styrning 
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Figur 4. Universitetsstrukturer enligt Karlsson och Kuivanen (2000 s. 20). 
 
 
 
 
 

Revideringen av högskolelagen 1997 fokuserar vikten av samverkan. Universitet 
och högskolor får möta behov som finns utanför akademin och även anpassa dok-
torsutbildningar till karriärer utanför högskolan. Man kan alltså se att svensk högre 
utbildning går från att forskningen har styrts inifrån mot en ökad grad av anpass-
ning till omvärlden. En utförarkultur, eller, med Hägglund och Degerblads (2004) 
term, ett system med ”entreprenöruniversitet” håller på att utvecklas.38  

Diskussionen om var gränsdragningen skall gå mellan utbildningsinstitution 
och avnämare är stundtals hetsig, det finns en viss rädsla för att den akademiska 
friheten kan gå förlorad på bekostnad av professionsinriktning, pragmatism och 
jakten på finansiärer. Kritiska röster höjs mot att ekonomin får så stark påverkans-
möjlighet. Forskningspropositionen ”Forskning för ett bättre liv” travesteras t ex i 
Universitetsläraren nr 6 2005 till ”Forskning för ett bättre näringsliv” med hänvis-
ning till att 
 

näringsliv/näringslivet förekommer sammanlagt 237 gånger, ”företag” nämns 
på 216 ställen i texten och ”kommersialisering” 123 gånger på de 290 sidor-
na. Medan ”frihet”, ”oberoende” och nyfikenhet” ger 14, 7 respektive 5 träf-
far i propositionstexten. (Samuelsson 2005 s. 5.) 

 

                                                 
37 Som exempel på en extern aktör kan nämnas Moderna tiders rankinglistor över universi-
teten i Sverige. 
38 Som jämförelse menar författarna att Storbritannien kännetecknas av att ha ”utbildnings-
universitet”, Frankrike har ”elituniversitet”, och USA har utvecklats mot att ha ”forskarsko-
leuniversitet”. 
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Hägglund och Degerblad (2004) varnar för en utveckling mot en symbios mellan 
akademi och näringsliv, men framhäver samtidigt forskarutbildningen som svar på 
samhällets mångskiftande behov. Syftet med forskarutbildningar är att säkerställa 
behovet av forskare, universitetslärare och doktorsutbildade personer till näringsliv 
och offentliga organ. Trenden i ett historiskt perspektiv är att alltmer styrs av eko-
nomiska krafter, statsmakterna begränsar alltmer universitetens fria forskning och 
alltfler redovisningar krävs som visar hur anslag används39. Dessutom organiseras 
alltfler kvalitetskontroller och effektivitetsmätningar för jämförelser och ökad kon-
kurrens (Degerblad & Hägglund 2002; Bennich–Björkman 1997). 

Finansiering av forskning och forskarutbildning sker enligt Högskoleverket 
emellertid fortfarande i huvudsak med hjälp av offentliga medel, närmare bestämt 
till 80 %. Man talar ofta om s.k. externa medel, men även de består till största delen 
av offentliga medel40 (se vidare Högskoleverket 2005 och 2006a). Problemet är 
nog emellertid inte i första hand finansiering utifrån akademin eller näringslivet 
utan har att göra med universitetens självständighet. 

Bennich–Björkman (2004b) varnar i sammanhanget för faran att man är alltför 
lyhörd till vad finansiärerna vill ha. Hon menar att forskningsuniversitetens bas har 
försvunnit när inte ens alla professorer har forskning i sina tjänster. Alltför mycket 
tid går till administrativt arbete och till att söka forskningsmedel. 

Går vi tillbaka till vad som påverkat olika forskarutbildningstraditioner i Sveri-
ge finns det två huvuddrag, vi har influenser dels från den tyska, humboldtska tra-
ditionen med ett fritt tänkande och elitistiskt urvalstänkande, dels från den anglo-
saxiska traditionen med drag som öppenhet, undervisning, professionsanknytning 
och mångfald (Bron & Wilhemson 2005). Den anglosaxiska traditionen gäller 
främst USA och Australien. England visar mera drag av den förstnämnda traditio-
nen (Bennich–Björkman 1997). 

Historiskt sett har det blivit två polariserande skolor inom universiteten. Det 
finns inga skarpa gränser, men grovt beskrivet har det utvecklats en gemensam teo-
ribas i de naturvetenskapliga och medicinska vetenskaperna och en annan i de hu-
manvetenskapliga vetenskaperna. Hägglund och Degerblad (2004) beskriver den 
förstnämnda som systematisk, positivistisk och inriktad på en produkt, och den 
humanvetenskapliga som mer holistisk och processinriktad mot personlig utveck-
ling. De visar en modell över hur utbildningens syfte påverkar hur kunskapen an-
vänds, två forskarutbildningsideal har vuxit fram som kan beskrivas dels utifrån 
syfte, dels utifrån kunskapens användning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 Fri forskning eller ej diskuteras även av Degerblad & Hägglund (2001a) och Bennich-
Björkman (2004a och b). 
40 Offentliga medel omfattar t ex Vetenskapsrådet och stiftelser som skapades med hjälp av 
löntagarfonder. 
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Figur 5. Idealtyper av universitetsutbildning enligt Hägglund och Degerblad 
(2004 s. 21). 

 
 
 

Avhandlingen, från forskningsdokument till kvalificerings-
arbete? 
 

Idag styrs forskarutbildningar i Sverige i riktning mot en mer strukturerad utbild-
ning med en minskad betoning på avhandlingen. Enligt Bennich–Björkman (1997) 
går man från att se avhandlingen som ett dokument över forskning till att se den 
som ett arbete som kvalificerar doktoranderna in i forskarvärlden. Syftet är att ef-
fektivisera utbildningen och avkorta tiden. Forskarutbildningar blir alltmer formali-
serade och kontakten mellan doktorand och handledare tenderar i vissa miljöer att 
minska. Avhandlingsformerna (antagligen även handledningsformerna) inom olika 
fakulteter och discipliner är dock fortfarande olika pga. skilda traditioner, även om 
överlappningar och erfarenhetsutbyten förekommer. Avhandlingarna i naturveten-
skapliga, tekniska och medicinska vetenskapsområden har tidigare i huvudsak be-
stått av sammanläggningsavhandlingar. I de humanistiska och samhällsvetenskap-
liga vetenskapsområdena har monografitraditionen varit starkare. Fler och fler di-
scipliner uppmuntrar emellertid doktoranderna till att skriva sammanläggningsav-
handlingar (a.a.). 

Forskarutbildningsmodellerna är som nämnts påverkade av tyska och ameri-
kanska traditioner. Enligt Appel (2003) betonar den tyska modellen (ofta benämnd 
lärlingsmodellen, ”apprenticeship model”), personlig mognad och utveckling vilket 
nås genom varsam handledning under en längre period. Den förväntas utmynna i 
ett originellt bidrag till kunskapsutvecklingen inom området. Den amerikanska 
modellen (även kallad yrkesutbildningsmodellen, ”professional model”), ser av-
handlingsarbetet som en kvalificerad övningsuppgift. En handledares strategier är 
påverkade av vilken modell den aktuella forskarutbildningen har, antingen det är en 
lärlings- eller en utbildningsmodell. Appel jämför de båda och drar paralleller till 
olika vetenskapsområden. Inom humaniora är den tyska traditionens lärlingsmodell 
vanlig, forskningsuppgifterna är relativt fria och doktoranderna skriver företrädes-
vis monografier. I den mer amerikainspirerade modellen, yrkesutbildningsmodel-
len, skall forskarutbildningen betraktas just som en utbildning. Avhandlingsarbetet 
ses då mer som en kvalificerad övningsuppgift, även om avhandlingen också för-
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väntas ge ett visst bidrag till kunskapsutvecklingen. Den modellen är vanlig inom 
det naturvetenskapliga området, oftast skrivs avhandlingen i delar av större projekt, 
baseras på artiklar i tidskrifter med refereebedömning och binds samman med en 
s.k. kappa. Appel ger en idealtypisk bild av modellerna: 
 
 

Tabell 2. Idealtypisk bild av två utbildningsmodeller enligt Appel (2003 
s. 17). 

 
 

 

Lärlingsmodell 
 

Utbildningsmodell 
Monografi Sammanläggningsavhandling 
Doktoranden forskar själv Forskargrupper 
Handledaren ej medförfattare Handledaren medförfattare 
Färre handledare Fler handledare 
Långsammare forskningsprocess 
 

Snabbare forskningsprocess 
 
 
 

Trenden är alltså att utbildningsmodellen verkar bli mer dominerande, medvetet i 
avsikt att minska utbildningstiden för doktoranderna. 

Traditionsutveckling 
Under de två–tre senaste årtiondena har som tidigare nämnts såväl handledar- som 
handledningsbegreppet i högre utbildning kommit alltmer i fokus, särskilt i den 
praktiska delen av grundutbildningarna, men även i forskarutbildningssamman-
hang. Att ordet handledning inte förekommer i titlar i någon nämnvärd grad förrän 
under senare delen av 1900-talet kan eventuellt förstås genom Zeichner och Listons 
(1985) beskrivningar av olika reformtraditioner från 60-talet och framåt, handle-
darbegreppet var inte aktuellt tidigare41 (i Bergman & Törnvall 1992). 

Före 60-talet rådde enligt Zeichner och Liston en akademisk tradition då lärare 
sågs som vetenskapsmän och lärarutbildningen bland annat innefattade lärlingstid 
hos någon skicklig ämnesexpert. Det klassiska bildningsidealet var den domineran-
de vetenskapsfilosofiska basen (a.a.). Även Franke (1997) ger en historisk beskriv-
ning av handledarbegreppet och menar att hantverksparadigmet dominerade denna 
tidsepok. 

Under 60- och början av 70-talet framträder den, i Zeichners och Listons ter-
minologi, socialt rationella inriktningen. Man ser med skepsis på praktiken i lärar-
utbildningen och efterlyser klara mål och systematisk inskolning i läraryrket. 
Handledning kan minska bristerna och forma lärarkandidaterna till effektiva utöva-
re av läraryrket. Utbildningen skall bygga på vetenskaplig grund och undervis-
ningsteknologin får gehör. Handledningen är främst en fråga om att visa, instruera 
och öva, moment för moment, utifrån tanken att en viss metod är rätt och bäst. Mo-
dellinlärning under lärlingskap, kontroll och bedömning av handledaren, logisk 
empirism är den dominerande vetenskapsfilosofiska basen (Bergman & Törnvall 
                                                 
41 Beskrivningarna tar visserligen sin utgångspunkt i lärarutbildning, men paralleller går att 
dra till forskarutbildning. 
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1992). Under denna period dominerar i Frankes (1997) beskrivning det behavioris-
tiska paradigmet. 

Under 70-talet utvecklas en satsning på behovsorienterade och gruppstyrda 
studier med den progressiva pedagogiken som förebild, den utvecklingspedagogis-
ka traditionen framträder. Tonvikten läggs på kunskaper om barns utveckling, lä-
rarkandidaten skall förstå elevers utveckling, men även sitt eget agerande. Praktik i 
form av lärlingskap är åter aktuellt, men nu inte i form av ”instructional supervi-
sion”, dvs. inte övervakning, kontroll och bedömning, utan mer ”counseling”- eller 
processinriktad handledning. Fenomenologin beskrivs vara den dominerande ve-
tenskapsfilosofiska grunden (Bergman & Törnvall 1992). Frankes (1997) benäm-
ning är här det personlighetsorienterade paradigmet. 

Slutligen, i den av Zeichner och Liston benämnda samhällsförändrande reform-
traditionen, är det centrala i utbildningen att skapa en social medvetenhet hos de 
blivande lärarna. Kritiskt tänkande och ifrågasättande rekommenderas, ”the reflec-
tive practitioner” är idealtypen. Handledaren granskar kritiskt skolans verksamhet 
tillsammans med lärarkandidaten. Lärares tänkande, eller med andra ord deras tysta 
kunskap, kan på så sätt lockas fram, formuleras och granskas (Bergman & Törnvall 
1992). Det undersökningsorienterade paradigmet råder enligt Franke (1997). 

Svenska lärarutbildningsprogram består idag av en blandning av de fyra be-
skrivna traditionerna. De har visserligen avlöst varandra och något paradigm har 
dominerat, men de tidigare har funnits kvar och varit verksamma. (Bergman & 
Törnvall 1992, Franke 1997). 

Sammanfattningsvis kan man på ett generellt plan beskriva utvecklingen av 
handledning från imiterande och traderande mot undersökande och reflekterande. 
Lärarutbildningarna är emellertid inte fristående från övriga akademin eller andra 
sammanhang, inom t ex utvärderingsområdet finns liknande tendenser. Traditions-
förändringar sker där enligt Vedung (2005) i böljeliknande former och man kan 
även där se att flera tidigare strukturer lever kvar42. 
 
 

Forskarhandledning och forskarhandledare 
Många svenska publikationer om forskarhandledning har karaktären av mätning av 
kvalitet, där kvalitetsbegreppet relateras till hur doktorander tolkat handledarnas 
uppdrag eller till doktorandernas uttalade eller outtalade önskemål om vad hand-
ledningen skall resultera i43. Studier ur doktorandperspektiv är vanligare än ur 
handledarperspektiv. Andra studier eller uppföljningar, som kan relateras till kvali-
tet i handledning, rör effektivitetsmått såsom genomströmningstiden för doktoran-
der, antal nybörjardoktorander eller färdiga avhandlingar. Resultaten från dessa kan 
beskrivas ligga i organisationens intresse men berör inte handledarnas roll särskilt 
mycket44. Inriktningen i studier om forskarhandledning har som sagt inte varit spe-

                                                 
42 Se vidare t ex ”Fourth Generation Evaluation” (Guba & Lincoln 1994). 
43 T ex olika doktorandbarometrar och liknande. 
44 Se t ex Högskoleverkets och SCB:s uppföljningar. 
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ciellt fokuserad på handledarna och deras perspektiv på handledning, men man bör-
jar i högre grad att aktualisera handledarnas roll45. Under de senaste tio åren har 
dock en del svenska studier om forskarhandledning ur handledarperspektiv publi-
cerats, ofta i universitetens regi46. 

Ett par studier som delvis berör handledarperspektivet kan uppmärksammas, 
även om de främst bygger på data från doktorander. Dels är det den ovan referera-
de studien av Appel (2003), utgiven i Högskoleverkets rapportserie; ”Forskarhand-
ledning. Möte med vandrare och medvandrare på vetenskapens vägar”, dels är det 
”Doktorand vid Göteborgs universitet. Doktorandernas upplevelse av forskarut-
bildningen”, som är en studie på lokal nivå men som också till viss del belyser 
handledning (Postgård & Upmanis 2001). 

Djupare studier är sällsynta, man får gå så långt tillbaka som till 1983 och 
Strömberg Sölveborns doktorsavhandling för att finna den enda avhandling som 
berör forskarhandledning, även om den också var skriven ur doktorandperspektiv. 
En senare licentiatavhandling, ”Skilda vägar”, behandlar företagsdoktoranders upp-
levelser av forskarutbildning (Wallgren 2003). Sammanlagt har 14 avhandlingar 
sedan 1972 berört handledningsfrågor generellt och med anknytning till högre ut-
bildning, men inriktningarna har varit mot t ex klinisk handledning, mentorskap, 
praktik, vård och lärarutbildning. Ett par äldre rapporter, som inte direkt är forsk-
ningsstudier men ändå fått en viss betydelse i handledarkretsar, är Ekholm, Eklund, 
Erasmie, Eriksson och Werdelins ”Fem uppsatser om handledning och avhand-
lingsarbete” (1983) och Härnqvist (1978) ”Om krav på doktorsavhandlingar. Några 
handledares synpunkter sammanställda av Kjell Härnqvist”. Båda skrifterna berör 
handledarrollen ur handledarperspektiv. 

Utveckling av handledningskompetens 
Det finns som sagt inte många studier om forskarhandledning, men hur man skall 
utveckla kompetensen för forskarhandledare diskuteras ändå, inte bara i Sverige, 
det verkar vara ett globalt problemområde. I Sverige genomförs utbildningar för 
forskarhandledare på många lärosäten, både på fakultetsnivå och på institutionsni-
vå. Ett antal olika projekt med syfte att stödja utvecklingen av forskarhandledning 
startades som tidigare nämnts bland annat genom Rådet för högre utbildnings eko-
nomiska satsningar47. 

                                                 
45 Den första nordiska forskarhandledarkonferensen genomfördes 13-15 maj 2003 (Umeå 
universitet 2004). 
46 Som exempel kan nämnas ”Olika sätt att erfara doktorandhandledning” (Franke 2002); 
”Inspirationskälla, föredöme, tränare och kollega, forskarhandledares visioner och verklig-
het” (Bergenheim 2001); ”Handledare om forskarutbildning (Perselli 2000b); ”Handledning 
och Forskarutbildning” (Näslund & Engström 1999); ”Göteborgska erfarenheter av sam-
hällsvetenskaplig forskarutbildning, de färdiga doktorerna” (Haglund 1998) samt ”Att ut-
veckla medveten handledning” (Lahti 1996). 
47 Resultatet från ett av dessa projekt kan nämnas, i en antologi i samverkan mellan fem lä-
rosäten fokuseras bland annat på den förändrade situationen för forskarhandledare och dok-
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Vissa svenska studier har ett uttalat kvalitetshöjande syfte, t ex har Bergenheim 
(2001) studerat handledning vid Umeå universitet, just i syfte att identifiera områ-
den där utveckling eller förändring behövs. Hennes studie ger i första hand svar på 
vad handledare skall göra och redovisar handledarnas beskrivningar av olika aspek-
ter av handledning, hur den är organiserad, bakomliggande faktorer till handled-
ningens utfall osv. I studien framkommer flera av handledarna upplevda behov. De 
önskar ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte, kollegialt stöd, tid för reflek-
tion samt tydlighet med innebörden av handledarskapet. Resultaten visar också att 
alltför många handledare saknar hjälp och stöd från organisationen, handledarna 
känner sig ensamma i problemsituationer. 

En annan svensk studie är gjord av Perselli (2000b) som har studerat hur pro-
fessorer och docenter vid Linköpings tekniska högskola ser på forskarutbildning 
och handledning. Att utveckla handledningskompetens genom kurser behandlas i 
viss mån i studien, en fråga rör t ex handledarnas syn på obligatorium av handle-
darkurser eller ej. Svaren varierar, från att vara positiva till obligatorium och där-
med utbildning, till att vara negativa till obligatorium eller negativa till utbildning. 
Ett exempel på det sistnämnda är att handledarkompetens innebär att kunna bedriva 
vetenskap, en erfaren forskare kan handleda utan utbildning. 
 

Den typ av handledning som har funnits inom den vetenskapliga världen i 
över hundra år måste man lära sig genom att bedriva vetenskap, och jag är 
inte säker på att man kan ersätta denna erfarenhet med en kurs (a.a. s. 36). 

 

Går vi utanför Sverige kan Australien vara ett talande exempel. Där betraktas fors-
karhandledningskompetens som en viktig kvalitetsfråga. Pearson och Brew (2002) 
kopplar samman handledningskompetensen och nutidens snabba förändringstakt 
och trycker på vikten av att förändra forskarhandledningen. De redovisar ett förslag 
på en kursbeskrivning med tydliga mål för vad en forskarhandledare bör kunna. De 
motiverar sitt förslag med att forskningsvärlden är så föränderlig och att det därför 
krävs att handledningen är flexibel. 
 

In the complex world in which we are now situated, it is important for super-
visors to understand the problematics of the research changes, so the peda-
gogy of supervision has to change too (a.a. s. 148). 

 

Utveckling genom att läsa ”handböcker” 
Inte bara organisatoriskt stöd och utbildningsinsatser utvecklar handledning. Den 
ökande mängden av handboksliknande böcker och övriga publikationer om fors-
karhandledning som publiceras visar också att det föreligger ett utvecklingsbehov. 
Böckerna beskriver oftast vad en handledare respektive en doktorand anses behöva 

                                                                                                                            
torander idag. Dessutom betonas vikten av att båda parter uttalar sina förväntningar på 
handledningen (Stymne Airey & Wolmesjö 2005). 
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veta eller kunna och är ofta skrivna normativt eller i exempelform, där exemplen är 
tagna från handledares erfarenheter48. 

Handledningskompetensen är inte alltid uttalad. Ett handboksexempel som vi-
sar på detta är Rugg och Petre (2004), som menar att handledare har en mängd tyst 
kunskap som de borde uttala för sina doktorander men inte gör, kunskap som är så 
viktig för doktorander att veta om, men som de inte behärskar. Handledare tror att 
doktoranderna redan vet om den kunskapen, den är så välkänd för handledarna att 
de glömt att alla andra inte känner till den, eller så tror de inte att den är värd att ut-
talas. Boken vänder sig visserligen till doktorander i första hand, men kan ses som 
en handbok för handledare. Den kunskap doktoranderna behöver kan indelas i två 
kategorier, dels kunskap om hur det akademiska systemet fungerar, dels hantverks-
kunskap i form av småtrick som handledare kan berätta för sina doktorander, allt 
från specifik information till generella tumregler. Ett annat exempel som beskriver 
handledningskompetens är Lauvås och Handal (2005). De vänder sig till handleda-
re och menar att med hjälp av feedback kan handledare utveckla och medvetande-
göra vad som är viktigt i handledningen. 

Genusrelaterade handledningsstudier är inte särskilt vanliga, men köns-
perspektivet i relationen mellan handledare och doktorander omnämns i de flesta 
handböckerna. Lee (1998) har dock ett genusperspektiv och uppmärksammar pro-
blematiken med sexuella trakasserier i forskarhandledning. 

Handledare, en form av profession? 
Att se forskarhandledning som en yrkesinriktning, visserligen oftast som en del av 
forskaryrkets kompetens men ändå en specifik praxis som man förväntas utföra 
professionellt, är ännu inte något självskrivet. Möjligen kan de sista årens fokuse-
ring på handledningsproblematiken medföra en förändring, åtminstone uttalas be-
tydelsen av handledningskompetens i fler sammanhang och då i termer av pedago-
gisk kompetens. Men, trots stora ansträngningar att man i t ex meriterings- och an-
ställningssammanhang skall dokumentera såväl vetenskapliga som pedagogiska 
meriter, värderas vetenskaplig kompetens högre än pedagogisk kompetens. Ett ta-
lande exempel på vad som räknas inom akademin är beskrivningen av Ruggs och 
Petres bakgrund (2004). Deras meriter som handledare framhålls bara kort, nästan 
lite raljerande i en sista mening. Däremot beskrivs deras forskningsproduktion 

                                                 
48 På svenska kan nämnas t ex Lindén (1998); Näslund & Englund (1999); Bergenheim 
(2001); Strannegård (2004) samt Appell & Bergenheim (2005). Den sistnämnda sammanför 
doktorand- och handledarperspektivet. På engelska finns t ex Phillips & Pugh (1987); 
Brown & Atkins (1988); Delamont, Atkinson & Parry (1997); Day, Grant & Hounsell 
(1998); Fry, Ketteridge & Marshall (1999) och Wellington et al (2005). Ett norskt projekt 
angående vetenskaplig handledning vid Oslos universitet beskrivs av Baltzersen (2000). 
Den rapporten har ett uttalat syfte att utveckla handledning på både individ- och institu-
tionsnivå och bygger på s. k. goda exempel på individ-, grupp- och institutionsnivå. Senast i 
raden är Handal & Lauvås (2006). 
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mycket detaljerat, möjligen kan man ana att deras publikationsutbud har ett peda-
gogiskt perspektiv, men det framhålls inte så i denna text. 
 

The authors´ backgrounds are varied. Their academic credentials include 
PhDs, publication of various journal papers and encyclopaedia articles, ad-
vanced research fellowships, a couple of journal editorships, refereeing for 
major journals and fundgiving bodies, and raising between them over a mil-
lion pounds of research funding. Their students still talk to them, and some-
times say nice things about them (a.a. s. vii) 

 

Handledningskompetensen framhävs inte på samma sätt som den vetenskapliga 
ämneskompetensen inom högre utbildning, varken nationellt eller internationellt. 
Många skiljer inte på forskningsuppgiften och handledningsuppgiften, utan en van-
lig uppfattning är att kan man forska kan man handleda. Andra menar dock att det 
är en myt, det är olika kompetenser som erfordras (Taylor & Beasley 2005). Kom-
petensen som forskarhandledare är komplex. Den bör omfatta såväl hög ämnes-
kompetens som hög pedagogisk kompetens, både behövs, ingen går att undvara. Vi 
kan återigen dra paralleller till Boyer (1990) och Kreber (2002) och begreppet 
scholarship of teaching; akademins olika funktioner, dvs. att upptäcka, integrera, 
applicera och undervisa, är kompetenser som berör forskning och undervisning och 
handledning. 

Handledningskompetens är nödvändig, en hög ämneskompetens kan inte kom-
pensera bristande handledningskompetens, detta menar bland annat Persson (1999) 
som drar paralleller mellan yrkespraktisk och vetenskaplig handledningskompe-
tens. Steget är inte långt till att gälla även forskarhandledningskompetens. 
 

Det är inte acceptabelt att involvera en lärare som visserligen är expert på sitt 
område men som är en svag handledare (a.a. s. 39). 

 

Handledning utmynnar förhoppningsvis i nya handledare, en specifik tradition skall 
föras vidare. Hessle (1987) som var tidig med att beskriva handledningsprocessen 
från början ända till efter disputationen, menar att en forskare kan fortsätta sin 
kompetensutveckling, en riktning skulle kunna vara som handledare, även om 
många inte tror så. 
 

När ser vi exempelvis handledning av blivande forskare som en självklar yr-
kesinriktning när man är legitim forskare? (a.a. s. 35). 

 

Kompetens i en persons yrkesutövning kopplas ofta samman med att man är skick-
lig i sin profession. En person som är anställd inom högre utbildning kan ha många 
olika funktioner som var för sig innehåller faktorer som är specifikt skilda från var-
andra. Varje funktion skulle kunna anses som en egen form av profession. Handal 
(1999) anger t ex forskare, ämnesperson, undervisande lärare och handledare som 
olika professioner inom högre utbildning. Att tillhöra en profession innebär att per-
sonen förutom en ämnes- och vetenskapsbaserad kunskap och ämnesetik också har 
en lång utbildning för arbetet: 
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en lang utdanning på høyere nivå for arbeidet, en ganske stor felles og 
vitenskapelig basert kunnskapsbase som grunnlag for utførelsen av arbeidet 
sitt, og en – for professionen – felles yrkesetikk (a.a. s. 3). 

 

Handal menar att universitetslärare uppfyller dessa krav i sin profession som fors-
kare eller som ”ämnesperson” (t ex historiker, kemist, ingenjör eller läkare), dock 
kanske inte alla kraven i professionen som lärare i ämnet. För att uppfatta sig pro-
fessionell som ämnesperson och forskare, underkastar man sig en rad kvalitetskrav 
och normer, åtminstone när det gäller forskningen. Man följer gängse metodkrav, 
krav på sättet att skriva en vetenskaplig artikel samt forskningsetiska krav och 
normer. Dels för att det upplevs som rimligt och dels för att det är nödvändigt för 
att få erkänsla, accept och kanske t o m stöd från professionen. När det gäller att 
underkasta sig krav och normer som handledare är det inte lika självklart. Handal 
drar paralleller mellan lärarpraxisen och handledarpraxisen, att vara handledare är 
också en form av profession, men är inte i allt lik lärarprofessionen. Den långa ut-
bildningen saknas ofta när det gäller handledare, även om utvecklingsinsatser för 
forskarhandledning finns och alltmer efterfrågas i många sammanhang. Vid univer-
sitetet i Oslo har det utarbetats etiska förhållningsregler för vetenskaplig handled-
ning (Handal & Lauvås 2006). När dessa skulle implementeras möttes de till viss 
del med starka motreaktioner från den vetenskapliga personalen. Handal menar att 
detta illustrerar yrkesgruppens osäkra hållning till sin egen professionalitet som 
undervisare eller handledare. 

Förhållningssätt och strategier 
Handledning finns inom en rad olika områden, kanske inte alltid fullt jämförbara 
med forskarutbildningar, men ofta kan man hitta flera beröringspunkter mellan oli-
ka former av handledning. Emsheimer och Göhl (2002) sammanfattar det gemen-
samma för all handledning som att: 
 

… den medger en stor exklusivitet. Exklusiviteten kan användas för att 
genomföra vitt skilda mål – en mer handfast formning av den handleddes 
handlingar och tankar eller ett avsevärt fördjupat deltagande i den handleddes 
utforskande för att förstå sin värld (a.a. s. 28). 

 

Emsheimer och Göhl beskriver alltså två generellt olika förhållningssätt, antingen 
kan handledaren agera formerande eller deltagande/utforskande. Att polarisera i två 
olika förhållningssätt är vanligt förekommande. Den tidigare omnämnda beskriv-
ningen av handledning i Nationalencyklopedin nämner också två former; handleda-
ren överför eller väcker idéer, handledning kan vara föreskrivande eller syfta till re-
flektion. Även Lauvås och Handal (2001) visar på två grundläggande uppfattningar 
av vad handledning syftar till, antingen finns det ett vedertaget sätt att utföra ar-
betsuppgiften på, eller så finns det utrymme för den handledde att skapa något eget. 
 

Handledningen tar primärt sikte på att den som får handledning ska genomfö-
ra den praxis som (enligt handledaren och enligt ett traditionellt synsätt) är 
den ”rätta” 
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eller: 
 

Handledning syftar i första hand till att klargöra den handleddes val av praxis 
(plus grundvalen för detta val) efter att ha fått hjälp med att tänka igenom vad 
som talat för och emot valet av och hur pass hållbara dessa argument och 
värdemässiga ståndpunkter är. Därefter genomförs praktiken utifrån den 
handleddes förståelse och övertygelse (a.a. s. 62) 

 

Det sista stycket kännetecknar det som författarna kallar reflekterande handledning 
och det första beskriver handledning enligt den s.k. lärlingsmodellen. Frågan är om 
man skall se beskrivningarna som två vitt skilda modeller eller som att båda kan ut-
föras samtidigt av samma person. Lauvås och Handal (2001) diskuterar eventuella 
möjligheter att kombinera dem, de ser dem som komplementära och inte konkurre-
rande, ingen av handledningsmodellerna kan anses som universellt giltig. Handle-
darens kompetens skiljer sig åt i modellerna, i lärlingsmodellen är handledarens yr-
keskompetens viktigast, i den reflekterande handledningsmodellen är handledar-
kvaliteterna viktigare än ämneskompetensen. Lärlingsmodellen karaktäriseras av 
demonstration av handledaren, övning för adepten och korrigering av handleda-
ren49. Den reflekterande modellen karaktäriseras av handling, utförd av adepten 
samt reflektion tillsammans med handledaren. En översikt av kännetecken för re-
spektive modell visas i figuren nedan. 
 
 
 
 
 

 

Handledningsmodell 
 

Kännetecken 
Demonstration, övning och korrigering –  Bra praktikplatser där det förekom- 

 mer bästa möjliga praxis 
 

–  Handledaren är en skicklig yrkesut- 
 övare 
 

– Idén bygger på att praxis utgör  
 modell 
 

–  Målet är kopiering och mästrande 
 

Handling och reflektion –  Varierande praktikplatser där det  
 förekommer allsidig praxis 
 

–  Handledaren utgör samtalspartner  
 och är skicklig som tolkare och ana- 
 lytiker 
 

–  Idén är att praxis ska utgöra exempel 
 

–  Målet är insikt 
 

 

Figur 6. Olika handledningsmodeller enlig Lauvås och Handal (2001 s. 87). 
 
 

                                                 
49 Arbetsgången i form av instruktion, övning och korrektion är tidigare beskriven med re-
ferens till Handal (1996) i samband med coaching och lotsning, se s. 23. 
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Lindén (2005b) tar också upp reflektion tillsammans med lärlingsmodellen. Hon 
menar att all form av handledning bedrivs i skärningspunkten mellan teoretiskt och 
praktiskt kunnande. Oberoende av vilken modell en handledare kan tänkas anta, 
kan man ändå utgå från att all handledning syftar till lärande och utveckling, i teo-
retisk och/eller praktisk verksamhet. Reflektion behöver inte heller vara helt un-
dantaget i lärlingsmodellen, Lindén menar att det reflekterande samtalet förekom-
mer i alla sammanhang av handledning, dock i olika grad. Lindén klassificerar 
handledningen genom en beskrivning av inom vilka olika kontexter handledning 
kan förekomma, i detta fall vid Göteborgs universitet, och i vilken grad reflektion 
förekommer i de olika kontexterna. Figuren nedan beskriver att forskarhandled-
ningen ligger inom utbildningskontexten med en växande grad av reflektion. Lär-
lingskapet är placerat i arbetslivskontexten och har en låg grad av reflektion. I den-
na modell skiljs således lärlingskap från forskarhandledning. 
 
 
 

 

Kontext 
 

 

Uppgift/Applikand 
 

Reflektion 

Utbildning   
Praktiska inslag i GU 
   Uppsatshandledning 
   Fältarbete/tillämpning 
   (PBL) 
 

 
Uppgift 
Uppgift 
Uppgift 

 
Låg 
Låg 
Hög 

Forskarhandledning 
 

Uppgift Växlande 
Professionsutbildning 
   Klinisk handledning (soci-

alt arbete, psykolog, sjuk-
sköterska) 

   Handledd praktik 
 
 

 
Applikand 
 
 
 

Uppgift 

 
Hög 
 
 
 

Varierar 

Arbetsliv 
   Lärlingskap 
   Kompetensutveckling 
 

 
Uppgift 
Uppgift/Applikand 

 
Låg 
Varierar 

 

Figur 7. Klassificering av handledning enligt Lindén (2005b s. 15, tabell 1.1). 
 
 
 

Handledning kan beskrivas utifrån handledarnas strategier. Lindberg (1994) menar 
att det finns tre strategier för handledning av vilka två anses vara mycket vanliga. 
Han beskriver dem som ”Gör så här!” respektive ”Gör som jag!” Hur dessa funge-
rar i verkligheten är väl ganska självklart, men de är inte tillräckliga för ändamålet. 
Dessa strategier är jämförbara med Emsheimer och Göhls förstnämnda modell, en 
handfast formning av den handleddes handlingar och tankar, där ”Gör så här” är 
normativt uttalad och ”Gör som jag” inte nödvändigtvis är uttalad men även den 
normativ. Den tredje strategin som Lindberg anger, ”Dialogstrategin”, har stora 
likheter med den ovan beskrivna reflekterande modellen och innebär enligt Lind-
berg att: 
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handledaren fungerar som en sorts spegel där den studerande kan få insikter 
om sitt sätt att fungera i olika situationer, vilket är speciellt viktigt om det rör 
sig om komplexa skeenden. En fungerande dialog mellan studerande och 
handledare utgör grunden för denna strategi (a.a. s. 69). 

 

Strategin som av Lindberg beskrivs som ”Gör som jag” kan även jämföras med lär-
lingsmodellen. Handledningen där utmärks som tidigare nämnts av demonstration, 
tillämpning och korrigering (Lauvås & Handal 2001). 

Lärlingsbegreppet är inte nytt, det härstammar ur gammal hantverkstradition 
och skråväsendets vokabulär, man gick från att vara lärling till gesäll och vidare till 
mästare. Allt var tydligt reglerat och man avgav prov mellan de olika nivåerna, 
prov som bedömdes inom skrået. Nielsen och Kvale (2000) benämner lärlingsmo-
dellen för Mästarlära där modellinlärning har en viktig roll. Ur detta perspektiv 
kan den handledde ses som en novis eller lärling som skall följa mäster, öva i mäs-
ters hantverk och bedömas av mäster. Det finns en konventionell enighet om ett 
”riktigt” sätt, nämligen det sätt som mäster utövar sitt arbete på. 

Lärlingsmodellen används i olika sammanhang, t ex fokuseras den i skrivpro-
cessen av Dysthe (2002). Hennes studie rör skrivande och handledning med mas-
tersstudenter och handledare från olika discipliner. Dysthe utgår från att texter är 
medelpunkten i forskning, mycket handledning tenderar att fokusera på textskri-
vandet och interaktionen runt texter. Handledarnas agerande i förhållande till 
skrivprocessen och deras förhållande till studenternas texter skiljer sig. Deras för-
väntningar på texterna varierar stort och är mycket betydelsefulla för studenternas 
utvecklande av skrivandet. De olika disciplinerna har olika textkulturer, vilket alla 
handledarna i studien är medvetna om, däremot kan endast ett fåtal uttala skillna-
derna eller sina källor. Resultatet visar att handledarna kan formulera kriterier för 
goda texter. De anger t ex innehåll, argumentation, en röd tråd i texten, språk och 
formalia, medvetenhet om läsare samt författares attityd. Studenterna i sin tur sak-
nar emellertid uttalad undervisning eller diskussion om just textuella kriterier. 
 

”you are told to write more academic but nobody teaches you how” (Jon, Re-
ligion) (a.a. s. 509) 

 

Dysthe beskriver tre olika handledningsmodeller; the teaching model – undervis-
ningsmodellen, the partnershipsmodel – partnerskapsmodellen och the apprentice-
ship model – lärlingsmodellen. Enligt Dysthe kan handledare anta olika strategier, 
fokusera på olika delar i processen och ha olika förhållningssätt till sina adepter. 
Handledare kan även anta olika strategier under olika faser i processen. De olika 
disciplinerna beskrivs ibland som relativt homogena, men enligt Dysthe är forskar-
handledare mer heterogena än vad man traditionellt anser, både inom och mellan 
disciplinerna. Allt är en interaktion av studenter eller doktorander, lärare och hand-
ledare, artefakter och institutionell historia. 

Undervisningsmodellen i Dysthes beskrivning karaktäriseras av asymmetri 
med en statusskillnad mellan handledare och studenter. Studenterna har behov av 
råd och hjälp, särskilt när det gäller feedback på utkast. Denna modell utvecklas 
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ofta till styrande handledning, det finns en tendens att handledaren ger direktiv, 
kontrollerar och ”tar över texten”. 

Partnerskapsmodellen baseras på en symmetrisk relation, inte när det gäller 
kunskap och erfarenheter utan på att man har ett delat ansvar och ett samarbete som 
är kontrakterat. Modellen har dialog som central strategi, den innehåller förklaran-
de studenttexter och förklarande samtal. Det förekommer feedback på utkast, vilka 
är öppna för förhandling. 

I lärlingsmodellen lär studenten genom observation och utför uppgifter i säll-
skap av handledaren. Studenten kan ingå i ett delat projekt, men en är mästare. 
Modellen finns i experimentella situationer inom naturvetenskapliga vetenskaps-
områden men även i projektbaserade arbeten. Studenten ser olika texter, diskuterar 
texter i grupp, ser både texter av jämlikar och forskares vetenskapliga rapporter 
(a.a.). 

Handledning kan också vara inriktad mot olika delar, Lindén (1998) t ex pre-
senterar tre grundläggande strategier som en handledare kan anta, doktorandorien-
terad, produktorienterad och processorienterad handledning, där var och en fokuse-
rar på olika delar. I en doktorandorienterad handledning fäster handledaren upp-
märksamheten vid individuella egenskaper. I en produktorienterad handledning är 
forskningen mer i fokus, handledaren driver en forskningsprocess av hög kvalitet. 
Med den tredje strategin, en processorienterad handledning, betonar handledaren 
helheten. 

Begreppen produkt- respektive processhandledning diskuteras av Hagman 
(1994) i ett något annorlunda perspektiv. Den förstnämnda innebär att handledaren 
fokuserar en godkänd slutprodukt, medan den sistnämnda gynnar den handleddes 
utveckling och förändringsberedskap. Båda kraven behöver enligt Hagman balan-
seras. Här ges alltså samma ord olika betydelse; Lindéns processorienterade hand-
ledning kan liknas vid Hagmans balansering mellan produkt- och processhandled-
ning medan processhandledning i Hagmans beskrivning mer kan jämställas med 
Lindéns doktorandorienterade handledning. Produktbegreppet används på samma 
sätt av båda författarna. 

En handledare kan välja att anta olika strategier vid olika tillfällen, begreppen 
produkt- respektive processhandledning blir då intentionella. I det fallet kan pro-
dukthandledning avse att fokusera texten, utkastet till den färdiga produkten, i form 
av en artikel eller en monografi. Man kan se den strategin som svar på frågor som 
”Vad skall skrivas” och ”Hur skall det se ut”. Processhandledningen fokuserar då 
vägen fram till en produkt, den svarar mer på frågan ”Hur gör man när man tar 
fram en produkt just här”. Dessa former av handledning kan planeras och ske i oli-
ka utsträckning under olika faser under handledningsperioden. Förutom planerad 
handledning kan handledning även ske ad hoc, dvs. den sker utifrån doktorandens 
omedelbara behov av hjälp, t ex i laborationssituationer eller vid akuta metodpro-
blem50. 
                                                 
50 Intentionella strategier och ad hoc-handledning behandlas av Lauvås på handledarkurser, 
bland annat på Chalmers åren 2000-02, men beskrivs även i Handal och Lauvås (2006). 
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Att bli forskare 
Handledning sedd ur olika perspektiv genomsyrar även antologin ”Avhandlingen. 
Om att formas till forskare” (Strannegård 2003). Femton personer har, (enligt re-
daktören utan att på förhand vara styrda) blivit ombedda att skriva om ämnen de 
anser angelägna. En viss styrning kan dock skönjas, eftersom de ombeds att skriva 
om: 
 

vad det innebär att arbeta med en avhandling, varför avhandlingar blir en så-
dan viktig del av identiteten, när och för vem som avhandlingen blir ett livs-
verk, hur handledare resonerar och hur doktorander kan uppleva sina roller 
(a.a. s. 16). 

 

Trots att författarna haft en frihet att själva få välja tema för sina bidrag, återfinner 
redaktören på ett eller annat sätt tre bärande teman i alla alster, om än med olika 
tonvikt. Strannegård fördelar bidragen på det tema som han anser vara mest uttalat, 
antingen textproduktion, inträdet i kollektivet eller den självständige forskaren. 
Temaformuleringarna textproduktion och den självständige forskaren kan jämföras 
med Lindéns produktorientering och doktorandorientering. Inträdet i kollektivet 
kan till viss del ses som övergripande processinriktning, men tar inte hänsyn till 
alla delar i processen. 

Alvesson (2003), en av författarna i antologin, vars bidrag är placerat under 
temat ”inträde i kollektivet” visar också på en polarisering, men utifrån avhand-
lingens betydelse för kvalitetssäkring för universitet och högskola. Han beskriver 
den som ett dilemma mellan social anpassning och självständighet. Avhandlingen 
kan å ena sidan ses som ett körkort, vad som krävs är emellertid inte alltid precise-
rat. I det perspektivet blir avhandlingen bara som en megatenta. Å andra sidan kan 
avhandlingen ses som en kunskapsförmedlingsrapport 
 

… där det intressanta blir vad den kvalificerade läsaren snarare än doktoran-
den har lärt sig. (a.a. s. 199) 

 

Alvesson är kritisk mot det omvandling som pågår inom svensk forskarutbildning. 
Trenden att standardisera handledarförmågan genom utbildningar och att lägga en 
stor del av ansvaret på handledaren för att forskningsarbetet skall vara klart på fyra 
år, styr mot körkortstanken, inte mot grundidén att forskarutbildning skall bidra till 
kvalificerad kunskapsutveckling. Fokusering på rationalitet i handledningen, (t ex 
enhetliga utbildningar för handledare) anställningstrygghet, byråkratisering, pro-
duktivitetstänkande och genomströmningstider sker på bekostnad av kreativitet och 
kompetens. Handledarens betydelse är enligt Alvesson ibland överbetonad, det är 
doktoranden som i sista ändan skall göra jobbet, helst vara entusiast och villig till 
uppoffringar för att få forska. Sin egen uppgift som handledare beskriver Alvesson 
som: 
 

… jag som handledare utöver att ge allmänna ideal och insocialisera de yngre 
i forskarstammen kan ge stöd, peka på grumligt tänkande (skrivande) och 
uppmuntra till att tänka om (a.a. s. 198) 
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Hessle (1987) som så ofta används som referens när det gäller handledarutveckling 
polariserar också, men utifrån handledares syften; frågan är om den handledde skall 
bli kompetent eller legitim. Hessle beskriver forskarutbildning som en språngbräda 
mot ett framtida livsverk, jämfört med den gamla doktorsgraden som för de flesta 
innebar ett varande livsverk. Kompetent eller legitim kan ses som en gradskillnad i 
det förväntade resultatet, eller som två olika perspektiv; resultatet av handledning-
en är antingen en tradering av kunskap eller en självständig person. 
 

legitimitetssyftet ställer högre krav på ”den färdiga produkten” än kompe-
tenssyftet. En handledningsverksamhet, som syftar till legitimitet, är alltid 
”personinvolverande” för både handledare och handledda, och inbegriper en 
större eller mindre omfattande utveckling av yrkesidentiteten för den hand-
ledde, ”the professional self” som man brukar beskriva detta fenomen i hand-
ledningslitteratur. Att göra någon kompetent via handledning innebär att en 
mer erfaren person förmedlar sina kunskaper och sin skicklighet inom ett om-
råde till en inom området oerfaren person. Handledning med legitimitetssyfte 
leder ofta till att den handledde självständigt ska kunna tillämpa sin behörig-
het inom en rad områden. Ibland också efter att ha fått ett synligt bevis, en 
legitimation för sina kunskaper. Handledning med kompetenssyfte gör den 
handledde meriterad att tillämpa sina kunskaper i mer begränsad omfattning 
(mina kursiveringar, a.a. s. 18). 

 

Några handledares mycket olika betraktelser 
Handledare beskriver sin funktion och roll samt hur de upplever handledningen på 
olika sätt. I följande avsnitt ges ett axplock ur den tidigare nämnda antologin 
(Strannegård 2003), för att visa handledares olika sätt att associera när de fått i 
uppgift att skriva om handledning. De flesta författarna är erfarna handledare, sex 
är professorer och tre docenter. Alla utom en kommer från det organisationsteore-
tiska området. Syftet med antologin sägs inte vara att visa på skillnader, inte heller 
att vara en handbok hur handledning skall bedrivas. Syftet är bara att ge perspektiv 
på avhandlingsskrivandet och eventuellt avdramatisera avhandlingsprocessen. Va-
riationen är emellertid ganska bred, dessutom ger de olika bidragen en hel del ex-
empel som andra skulle kunna ta efter: 
 

Det går inte att leva sitt liv i enlighet med någon annans rekommendation. 
Men samtidigt går det att lära sig av erfarna praktikers reflektioner. Det kan 
lätta dimman kring företeelser och öppna upp för ny förståelse (a.a. s. 19). 

 
 
 
 
 

Privata handledningssamtal  
Czarniawska (2003) menar att grupphandledning inte är att rekommendera, efter-
som handledningssamtalet kan jämföras med bikt, dvs. handledaren kan bara i yt-
terst dramatiska fall berätta för andra om vad som pågår. Vidare föredrar hon tan-
ken om avhandlingen som ett körkort framför att se avhandlingsprodukten som ett 
livsverk. Man kan lära sig hantverket under utbildningen genom att härma en bra 
avhandling, därefter kan man använda skickligheten och skriva något eget. Kursut-
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budet bör röra enbart metodkurser, där man inte läser om metoder utan övar meto-
der. 
 
 

Avhandling blir behandling 
Wetterström (2003) ger en variation på körkortstanken och beskriver den som en 
effekt av en ökad tidspress. Detta kan medföra kvalitetsförändringar, i stället för en 
avhandling blir det en behandling av en fråga. 
 

gestaltar avhandlingen den erfarenhet som är sprungen av handlingen (praxis) 
… Viljan att bestämma avhandlingsskrivandet till en kalendertid påverkar 
oundvikligen doktorsavhandlingarnas kvalitativa innehåll. Troligen finner vi 
oftare en behandling av en forskningsfråga, den tillämpade kunskap som lutar 
sig mot redan etablerade konventioner, kategorier och sanningar, ett grönt 
kort i forskningens enkla innebörd. (a.a. s. 153–154) 

 
 

Form som norm 
Stenström (2003) anser att skrivformen är alltför dominerande i akademin, traditio-
nen är att man bör skriva vetenskaplikt för att det skall betraktas som vetenskapligt. 
Formen är normen, men att sätta form före innehåll hämmar kreativiteten. Sten-
ströms bidrag beskriver att det inte är lätt att bli accepterad i den manliga akade-
miska världen, i synnerhet inte för en kvinna. Det är inte heller alltid accepterat att 
skriva personligt, kulturen sätter starka krav på hur man skall skriva eller bete sig. 
 
 

En initiationsrit 
Salzer–Mörling (2003) framhåller att en socialisationsprocess tar tid, det är inte 
förrän efteråt man förstår vad som hänt. 
 

Snarare är hela forskarutbildningen med sitt smörgåsbord av kurser, semina-
rier, handledning och kollegiala samtal som en fyra år lång initiationsrit där 
det inte ges några omedelbara svar till avhandlingsmysteriets gåtor (a.a. 
s. 170) 

 

Att lära sig skriva så som akademin/forskarsamhället kräver är en mycket viktig 
uppgift, där får en handledare stor betydelse. Att kunna möta en inbillad publiks 
förväntningar är viktigare än att behärska en teknik. Den jargong som används 
inom det egna facket är viktig att kunna för att man skall markera var man hör 
hemma. 
 

Även om det ibland görs explicita försök att snabba upp doktorerandet i strä-
van att tillgodose kunskapsfabrikens krav på genomströmningshastighet, så 
låter sig inte kunskapens irrvägar styras i enlighet med det löpande bandets 
logik. Avhandlandet är inte bara ett hantverk av skrivande och läsande utan 
också en process som handlar om kreativitet och inordning, legitimitet och 
självständighet samt politik och taktik (a.a. s. 171). 

 
 

Konkurrens eller resurs 
Gerholm (2003) fokuserar att konkurrens och intressekonflikter kan förekomma 
mellan handledare och doktorander. Ibland kan upplevelsen av konkurrens vara 
överbetonad av doktoranderna. Handledaren ingår ju i vissa forskningssamman-
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hang utan sina doktorander. Men, doktorander kan även vara en resurs för handle-
daren som forskare, dvs. bidra till att höja eller sänka handledarens anseende som 
forskare. Doktorander kan även (ibland med rätta) uppleva t ex idéstöld eller att de 
blir hindrade för att deras ämnesintresse blir ett hot. Konflikten ligger i spännings-
fältet mellan utbildning och forskning, doktoranden bli ju så småningom en färdig 
forskarkonkurrent. 
 

Handledaren kan vilja bevaka att dennes insats blir tydlig, t ex genom om-
nämnande i förordet. Vissa handledare kan också vilja visa sin oumbärlighet 
genom att flytta ut sina kommentarer i offentliga rummet. Kritik som levere-
rats på tu man hand blir då en seminarieangelägenhet (a.a. s. 115). 

 

Det sista i citatet kan vara avsett som utbildningseffekt, men det kan även vara att 
handledaren vill kvarstå som allkunnig. 

Skulle man försöka sig på en sammanfattning av ovanstående handledares bi-
drag till debatten vore enda möjligheten att säga; ingen är den andre lik, handledare 
fokuserar olika saker när de skriver om handledning. 

Polarisering eller ej 
Dikotomierna flödar när det gäller handledning. Kanske är det ett uttryck för att 
motsatser, precis som metaforer, behövs för att man skall kunna beskriva ett kom-
plext fenomen. Ett motsatspar i många studier är som nämnts att handledning kan 
vara föreskrivande eller reflekterande; mästarläran eller reflekterande former av 
handledning är exempel som återkommer i olika skepnader. Frågan är om de skall 
ses som två motpoler eller bara som två sidor av samma mynt. 

I Encyclopedia Britannica (1996 i Nielsen & Kvale 2000 s. 29) definieras mäs-
tarlära som ”utbildning i en konstart, ett ämne eller ett hantverk enligt ett juridiskt 
kontrakt, som definierar förhållandets varaktighet och betingelser”. I de germanska 
språken talas det både om mästarlära och om lärlingsutbildning, men med olika bi-
betydelser. I ordet mästarlära framhålls läromästarens roll för lärandet medan ordet 
lärlingsutbildning understryker lärlingarnas lärande. Mästarlära i dess traditionella 
form beskrivs av Nielsen och Kvale (2000) som att lärande sker genom deltagande 
i en praxisgemenskap, med ömsesidiga förpliktelser för mästare och lärling i en 
specifik social struktur över en längre tidsperiod.  

Nielsen och Kvale (a.a.), inspirerade av Lave och Wengers teori (1991) om 
mästarlära och situerat lärande, anger fyra huvudaspekter för att beskriva mästarlä-
ran; praxisgemenskap, tillägnande av yrkesidentitet, lärande utan formell undervis-
ning och utvärdering genom praktik. 
 

Praxisgemenskap: mästarlära sker i en social organisation, i sin traditionella 
form som en yrkesmässig gemenskap i hantverksproduktion. Genom legitimt, 
perifert deltagande i gemenskapens produktiva aktiviteter tillägnar sig lär-
lingen gradvis hantverkets väsentliga färdigheter, kunskaper och värden ge-
nom att röra sig från ett perifert deltagande till att bli en fullvärdig medlem av 
yrket. 
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Tillägnelse av yrkesidentitet: inlärandet av ett yrkes många färdigheter är ett 
steg på vägen för att behärska yrket och är som sådant avgörande för att eta-
blera en yrkesidentitet. 

 

Lärande utan formell undervisning: med mästarlära följer en komplex och 
differentierad social struktur, där det finns möjligheter att observera och imi-
tera det arbete mästaren, gesällerna och de andra lärlingarna utför. 

 

Utvärdering genom praktik: utvärderingen sker huvudsakligen i arbetssitua-
tionen, genom kontinuerlig prövning av färdigheter och genom respons på 
hur produkterna fungerar och genom kundernas reaktioner. En traditionell 
mästarlära avslutas med ett formellt prov för att erhålla gesällbrev. (Nielsen 
& Kvale 2000 s. 29) 

 

Mästarläran förknippas oftast med hantverk, men Kvale (2000) anser mästarläran 
även kan förknippas med ett yrke som forskarens, universitetet jämförs med ett 
medeltida skrå. Där kan kunskapsproduktion och kunskapsförmedling ske i ett 
sammanhang, på ungefär samma sätt som när en lärling följer sin mäster, även om 
starka krafter arbetar mot systemets överlevnad. Enligt författaren är det möjligt att 
koppla mästarläran till forskarutbildning, särskilt inom naturvetenskapliga ämnes-
områden såsom fysik, kemi och medicin. Han särskiljer dessa discipliner från andra 
utbildningsområden och säger att de naturvetenskapliga utmärks av komplexa in-
tellektuella färdigheter, självständig reflektion, kreativitet och nytänkande. Om de 
andra disciplinerna har mindre eller ingen av dessa färdigheter anges inte, även om 
mästarlära även sägs förekomma i humanistiska ämnen51. 

Kvale menar vidare att mästarläran inte har kommit till sin rätt särskilt mycket i 
modern utbildning. Byråkratiska uppfattningar om utbildning, forskning, lärande 
och kunskap sägs ha varit utbredda. Han ställer byråkrati och pragmatism mot var-
andra även om de anses kunna samspela med varandra på olika sätt. (se tabellen 
nedan). Kvale är mycket kritisk till det utbredda tekniska och rationalistiska synsät-
tet och menar att det ”har marginaliserat icke-skolastiska, situerade, intuitiva och 
pragmatiska lärande- och kunskapsformer” (a.a. s. 196). De lärarresurser som exi-
sterar såväl i naturliga lärandemiljöer som i mästarlära åsidosätts (a.a.). 
 
 

Tabell 3. Byråkratiska kontra pragmatiska infallsvinklar till utbildning och 
forskning enligt Kvale (2000 s. 188 Tabell 10.1). 

 

 
 

Byråkratisk Pragmatisk 
Utbildning Skola Mästarlära 
Forskning Metodologi Hantverk och konst 
Lärande Teknisk rationalitet Social praxis 
Kunskap Fakta och regler Situerad kunskap 
   

                                                 
51 Kvale använder här reflektionsbegreppet tillsammans med självständig, andra forskare 
använder begrepp som självreflektion och reflektion tillsammans med andra. Se vidare an-
gående reflektion i nästa kapitel. 
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Enligt Dreyfus och Dreyfus (2000) är det inte alltid nödvändigt med en praxisge-
menskap för att utveckla mästerskap. Som forskare kan man anses vara expert utan 
att delta i alla uppgifter som ingår i en forskares praxis. 
 

om man är sysselsatt med att lära sig en teoretisk färdighet som att forska, 
ska man kunna teori och liksom lärlingen lära sig de laborativa tekniker som 
konstituerar färdigheten, men det är inte nödvändigt att vara inblandad i spe-
cifika sociala praxisformer som bedömning av artiklar och ansökningar av 
fondmedel för att tillägna sig färdigheten (a.a. s. 86) 

 

Bröderna Dreyfus framhåller imitationens betydelse i mästarläran, de beskriver 
mästarläran i form av fem stadier av färdighetstillägnelse som genomgås av en elev 
på vägen till mästare eller, som de benämner det, från nybörjare till expertis. 

Lärarens roll i stadium 1 är att sönderdela uppgiftssituationen i delar som ny-
börjaren lär sig känna igen, denne får några regler som styr handlandet. 

I stadium 2, avancerad novis, lägger eleven med viss erfarenhet märke till tyd-
liga exempel på andra meningsfulla aspekter av situationen. 

I stadium 3, benämnt kompetens, där det fortfarande inte finns någon känsla för 
vad som är viktigt i en given situation, upplevs erfarenheten som nervpåfrestande, 
eleven lär sig tänka ut en plan eller välja ett perspektiv. 

I stadium 4 utvecklas skicklighet, dvs. om erfarandet tillägnats ateoretiskt och 
beteendet blivit intuitivt. 

I det femte och sista stadiet, expertis, ser utövaren vad som skall göras, hur det 
skall göras, men också hur målet skall nås, men det sker enbart på intuition, utan 
analys och jämförelse av alternativ (a.a.). 
Mästarläran har kommit att bli alltmer aktuell som en förklaringsmodell t ex i sam-
band med debatten om praxisanknytning av högre utbildning, men ifrågasätts i vis-
sa sammanhang. I antologin av Nielsen och Kvale (2000) presenterar flera företrä-
dare för mästarläran den kritik de blivit utsatta för. Kritiker har använt uttryck som 
föråldrad och att mästarläran främjar ett mekaniskt lärande och reproducerar existe-
rande praxis i snäv och bokstavlig mening utan självständig kritisk reflektion. Den 
kan verka hämmande för kreativitet och utveckling och kan anses elitistisk. 

Andra kritiker menar att lärlingssituationen inte är särskilt medvetandegjord, 
även om den kan vara effektiv och skicklig. Den lämpar sig inte för kreativt arbete 
och reflektion på högre nivåer. Lärandeprocessen i lärlingssituationen är inte sär-
skilt utforskad (Lindén 2005b; Bjuremark 2005). Kvale (2000) menar att mästarlä-
ran fungerar bäst i stabila sammanhang, medan det moderna samhället känneteck-
nas av snabba förändringar. 

Kritiska röster har ifrågasatt hur demokratisk insyn och kontroll över expertut-
låtanden och expertbeslut kan fungera när experten tillåts handla intuitivt. Det för-
svaras av Dreyfus och Dreyfus (2000) med att om modellen är korrekt så kommer 
analytisk rationalitet alltid att vara liktydig med förlust av expertkunskap. Samhäl-
let måste därför skilja på personer med intuitiv expertkunskap och personer som 
bara besitter analytisk rationalitet, samt lyssna till de kloka. ”De klokas” kvaliteter 
beskrivs inte, annat än att även experter behöver möta andra experter. En expert 
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försöker försäkra sig mot ”tunnelseende” genom att ”se situationen på andra sätt, 
ibland genom reflexion och ibland genom att konsultera andra och vara lyhörd för 
deras kanske avvikande synpunkter” (a.a. s. 75). Vidare anses att man kan påskyn-
da lärprocessen genom att börja med modellens tre första nivåer, ge nybörjaren de 
regler och grundsatser som befrämjar lärandet och aktivt ingripa som tränare. Men 
även experter kan behöva tränare, man kan inte gå tillbaka i stegen, men man kan 
och bör lära hos mer än en mästare. Det sistnämnda sägs vara medlet för att minska 
risken för ren imitation. Man kan inte upprepa förgången praxis utan när man ut-
vecklat en ny känsla för vad som är lämpligt i varje unik situation, uppnås den 
högsta färdighetsnivån, nämligen mästerskap (a.a.). 

Mästarläran kan som nämnts förknippas med forskaryrket, man skulle alltså 
kunna utveckla mästerskap som forskare. Boyers (1990) tankar om scholarship 
fortsätter utöver mästarlärans olika nivåer. Medvetenhet, öppenhet och genomsyn-
lighet lägger scholarship över mästarens eller expertens nivå. Att diskutera med 
andra, kunna stå pall för en kritisk granskning samt kunna verbalisera vad, hur och 
varför man gör på ett visst sätt ingår i scholarship of teaching. Scholarship borde 
kunna gälla inte bara för teaching (undervisning) utan även för supervision (hand-
ledning). En handledare (mästare i forskning) torde ju ha som avsikt att doktoran-
den så småningom skall uppnå just dessa kompetenser. 

Frågan som ställdes inledningsvis, är mästarläran en motpol till reflekterande 
handledning, kvarstår till viss del. Vissa forskare menar att båda formerna kan fö-
rekomma, om än inte samtidigt. Andra forskare beskriver olika former av reflekte-
rande handledning i termer som kan tolkas som motpol till mästarläran, ofta nämns 
då uttryck som dialog och helhet. Å andra sidan använder t ex Kvale (2000) ut-
trycket självständig reflektion i samband med mästarlära och naturvetenskapliga 
ämnen52, vilket kan tolkas som att mästarläran innehåller vissa former av reflek-
tion. Man skulle också kunna ställa frågan på ett annat sätt; förekommer ingen re-
flektion i mästarläran respektive imiterar en reflekterande doktorand inte sin hand-
ledare? 

Ordet reflektera betyder att återkasta eller återspegla men också tänka, övervä-
ga, eftersinna, tänka efter53. Reflektionsbegreppet54 kopplat till handledning kan 
beskrivas med hjälp av Schön (1983, 1987) som myntade begreppet den reflekte-
rande praktikern. Enligt Schön lär sig den handledde genom att göra och kritiskt re-
flektera tillsammans med sin handledare. Reflektion kan ske både i det man gör 
(”reflection in action”) och, antingen före eller efter, över det man gör (”reflection 
on action”) (a.a.) 

Ett annat exempel på reflektion i handledning, som man skulle kunna placera 
någonstans mitt emellan mästarläran och reflekterande handledning är de idéer som 
ligger bakom det s.k. analogiska tänkandet, dvs. utvidgning i samtalet (Göranzon 

                                                 
52 Tidigare beskrivet på s. 70. 
53 Enligt Svenska Akademins ordlista. 
54 Reflektionsteorier presenteras senare i avhandlingen under rubriken ”utveckla förståelse 
genom reflektion”. 
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2004). Göranzon har utvecklat sina tankar om reflektion och studerar om och hur 
den s.k. dialogseminariemetoden kan användas i högre utbildning. Enligt Göranzon 
och hans forskningsgrupp skulle denna metod även kunna vara tillämplig som ett 
alternativ till traditionell mästarlära för erfarenhetsutbyte inom forskarutbildning55. 

Faser i handledning 
En polarisering kan göras även utifrån ett tidsperspektiv; ett handledningssamtal 
kan förekomma både inför en uppgift som doktoranden skall utföra och efter att 
uppgiften är genomförd. Även i de lägena kan en handledare anta olika strategier 
eller förhållningssätt. Lauvås och Handal (2001) beskriver dessa strategier utifrån 
praktikhandledning i lärarutbildning, men förhållningssätten kan lika gärna appli-
ceras på forskarhandledning. Ett förhållningssätt dominerar ofta, en handledare kan 
börja i en strategi och efter hand övergå i en annan. I den s.k. förhandledningen kan 
förhållningssätten vara a) direkt föreskrivande, b) reflekterande eller c) positivt för-
stärkande. I efterhandledning kan de vara antingen a) återgivande, b) reflekteran-
de/analyserande eller c) okritiskt accepterande. En reflekterande handledning för-
ordas av författarna i båda sammanhangen (a.a.). 

En handledningsrelation kan alltså ses som en process med olika faser, där 
handledaren mer eller mindre medvetet antar olika strategier i respektive fas. 
Bergman och Törnvall (1992) refererar till Reynolds fyra faser i handledningspro-
cessen vid psykoterapiutbildning, men även här kan man dra paralleller till forskar-
handledning. I en idealsituation skall en handledare starta med att enbart försöka 
visa tilltro, därefter avvakta och hålla inne med sina synpunkter. Själva uppbyg-
gandet av reflektion och kritik kommer först som en tredje fas och i den sista fasen 
bör handledaren återigen hålla igen och låta den handledde själv kritiskt granska 
sig och sitt arbete. 
 
 

Fas 1. 
Ångest och hjälplöshet i en ny situation, handledarens uppgift i denna fas är 
att skapa trygghet genom att visa tillit till den handleddes förmåga 

 
 

Fas 2. 
Den handledde har lärt sig att bemästra delar av situationen och känner sig 
bedrägligt säker, gör många fel och tror att det fungerar bra. Handledaren be-
höver ha tålamod, den handledde är inte mottaglig för handledning 

 
 

Fas 3. 
Större förståelse för det komplexa i situationen, handledare kan föra in reflek-
tion och analys samt komma med kritik som den handledde medvetet kan be-
arbeta 

 
 
 
 
 
 

                                                 
55 Dialogseminariemodellen beskrivs mer utförligt under rubriken ”Tyst kunskap” på 
s. 105. 
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Fas 4. 
Den handledde har vunnit ökad säkerhet och kan förstå och kontrollera sitt 
handlande. Kan se mer objektivt och kritiskt på sig själv, behovet av hand-
ledning minskar. (a.a. s. 44) 

 

Reynolds beskrivning visar att faser i en handledningsprocess naturligtvis även om-
fattar den handleddes perspektiv. 

Hessles modell för kunskapsformation i forskarutbildningen (1987) beskriver 
också faser som en doktorand passerar. I hans modell infaller den femte och sista 
fasen efter disputationen. I andra yrkesverksamheter med legitimitetssyfte, t ex lä-
kare, finns det självklara kopplingar mellan examination och professionell verk-
samhet. För en forskare finns inte en självklar väg efter disputationen, det finns fle-
ra, antingen inom eller utanför akademin. Att vara handledare är ännu inte någon 
yrkesinriktning, även om Hessle efterfrågar det. Handledarens betydelse för dokto-
randen varierar under de olika faserna, men handledaruppgiften avslutas i och med 
disputationen, den fjärde fasen. Faserna som beskrivs har stora likheter med Rey-
nolds faser, men med den skillnaden att Hessle beskriver en kris i tredje fasen som 
kan drabba alla doktorander56. 

Den första av Hessles faser karaktäriseras av förvirring, ensamhet och känsla 
av inkompetens, här är det viktigt att handledaren lär känna doktorandens individu-
ella kompetens. 

I fas två kan doktoranden se sig som en spränglärd teoretiker och en fullfjädrad 
forskare. Handledarens funktion blir då att vara både uppmuntrande och gräns-
sättande. 

I den tredje fasen uppstår en kris, frågan är för doktoranden om hon eller han 
skall bli eller inte skall bli forskare. I detta steg är handledaren den enda personliga 
samtalspartnern som kan hjälpa doktoranden att fatta ett avgörande beslut om fram-
tiden. 

I den fjärde fasen, som innebär att självkritiskt granska och slutföra det själv-
ständiga arbetet, förändras handledarens betydelse. Denne skall då tillsammans 
med medarbetare och andra personer i omvärlden kritiskt granska arbetet. Handle-
daren skall dessutom detaljgranska, hjälpa till med att sätta punkt och ”lyfta fram 
arbetet i offentlig belysning”. Handledaren är alltså aktiv, men på olika sätt, i alla 
faser av handledningen. 

I den sista fasen, som alltså infaller efter disputationen, menar Hessle att den 
nyblivne doktorn bör få möjlighet att förmedla sina forskningsresultat, utveckla te-
orier och metoder, sätta igång nya forskningsprojekt och, sist men inte minst, för-
medla sin legitimitet till blivande forskare, en form av postdoktorsexamen. Det 
Hessle benämner forskarlegitimiteten består av två delar, dels en forskningskompe-
tens, dels en territoriekompetens. Den sistnämnda är kopplad till innehållet i forsk-

                                                 
56 Att forskarutbildningen innefattar en kris verkar vara ett bland handledare och disputera-
de välkänt fenomen. Som en parentes kan nämnas att bland de handledare som jag mött på 
Chalmers i handledarkurser går krisen under benämningen pre-lic-depression. Även post-
dok-depression används ganska allmänt. Begreppet nämns även i Strannegård, 2003. 



80 
 

ningen, den första till mer generell kompetens att genomföra forskning. Handleda-
ren kan arbeta enbart utifrån sin forskningskompetens eller styra mycket utifrån sitt 
eget territorium. I det sistnämnda fallet kan det vara svårt att upptäcka stadierna i 
handledningen. För att skapa förutsättningar för det sista steget efterfrågar Hessle 
ökade resurser för både doktorander och handledare samt utbildning för handledare 
(a.a.). 

Handledares avsikt med handledning 
En handledares strategier kan också vara påverkade av vilka avsikter handledaren 
har med att handleda doktorander. Phillips och Pugh (1987) menar att ”aims of su-
pervisors” styr ganska tydligt hur handledningen kan ta sig uttryck. Handledare 
som vill öka på sitt eget anseende har ett stort antal doktorander av hög kaliber, ge-
nom varje doktorands framgång ökar handledarnas egen status. Andra yttringar 
som visar att en doktorand ökar handledarens anseende kan vara att de handledare 
som har en eller flera f.d. doktorander som numera är professorer, talar om dessa 
personers framgångar som om det var deras egna. 

Enligt Phillips och Pughs studier finns det två typer av handledare, dels hand-
ledare som menar att doktorander skall uppmuntras till att bli självständiga forska-
re, dels handledare som anser att doktorander skall uppmuntras till att bli effektiva 
forskarassistenter. Detta tar sig uttryck i olika strategier. Handledare som inte har 
reflekterat över saken, behandlar trots det doktoranderna på så sätt att det är relativt 
enkelt att förutsäga vilken implicit teori de har angående forskarutbildning och trä-
ning. Vissa handledare är hängivna att utveckla sitt favoritforskningsområde ge-
nom att låta flera personer undersöka olika, men näraliggande problem. De vill 
bygga centra av excellens runt sig, som i sin tur attraherar gästforskare från andra 
universitet och länder. Doktoranderna ges små, väldefinierade problem som ligger 
nära de forskningsproblem som utövas av andra av handledarens doktorander. Det 
finns även ett fåtal seniora akademiker vars syfte är att deras doktorander skall bli 
föreslagna för Nobelpris eller andra utmärkelser. Deras doktorander blir betraktade 
som forskningsassistenter till handledaren. Många handledare är genuint intresse-
rade av att producera mer och bättre forskning. De erbjuder en handledningsservice 
på samma sätt som de ger undervisning i grundutbildningen, detta medför att dok-
toranden förväntas utveckla sitt eget område och arbeta mer individuellt, vilket i 
sin tur ökar självständigheten men medför en mer begränsad akademisk kollegial 
grupp. De beskrivna typerna är inte ömsesidigt uteslutande, men enligt författarna 
är det viktigt för både handledare och doktorander att reflektera över vilka respek-
tive syften de har (a.a.). 

Handledare under utbildning 
Bjuremark (2005) har utifrån essäer som producerats i samband med handledarut-
bildningar (alltså skrivna av relativt oerfarna handledare) bland annat studerat vad 
dessa betraktar som god handledning. En vanlig föreställning om handledning är att 
har man doktorerat får man naturligt kompetens som handledare, Bjuremark be-
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nämner det som ”naturens ordning”, handledarskap ses mer eller mindre som en 
medfödd förmåga. Risker med ett dylikt synsätt är att föreställningarna riskerar att 
”mer eller mindre oreflekterat traderas vidare till nästa generation” (a.a. s. 66) och 
att god handledning är detsamma som excellens i forskning. Man utgår från vad 
som presteras i skrift och skapandet av självständiga forskare är mindre viktigt. 
Bjuremark frågar sig vilka konsekvenser det kan få på sikt att så många handledare 
utan problem kopplar samman tanken på den naturgivna egenskapen med den nuti-
da fokuseringen på produktivitet, snabb genomströmning mm. istället för att ha 
som mål att skapa självständiga, kritiskt tänkande framtida forskare. 

Under ett antal år har jag i samband med handledarkurser låtit nytillträdda 
handledare reflektera över sin roll som handledare, sin syn på handledning och dess 
betydelse i form av ett personligt skrivet brev innan kursstarten. Deltagarna beskri-
ver handledning som något svårfångat eller komplext och tar gärna till metaforer 
och analogier för att få fram vad de menar. De uttrycker sig ofta i form av vad slut-
resultatet skall bli, dvs. syftet med handledning. Men handledning uttrycks också i 
form av vad som krävs av handledarens kompetens, handledarens olika roller, vad 
doktoranden skall kunna samt vilka problem som en handledare har att lösa. Syftet 
med handledning beskrivs av de nya handledarna ur två perspektiv, vissa likheter 
finns med Bjuremarks resonemang om att god handledning anses vara detsamma 
som excellens i forskning. Flera handledare beskriver det önskade resultatet av 
handledning i form av en avhandling utförd av en välutbildad forskare. Några me-
nar dock att slutresultatet av handledningen är en person som är självständig och 
stark och stolt över en egen avhandling. När handledarna beskriver vilken roll eller 
vilken uppgift en handledare kan ha är uttrycksformerna många, även om många 
uttryck kan stå för samma funktion. Det är nästan lika många uttryck som handle-
dare. Förutom rena personbeskrivningar finns även en mängd beskrivningar som 
inte kanske är direkta roller men ändå är uttryck för vad deltagarna anser att en 
handledares uppgift är. I rollbeskrivningarna finns, förutom alla exempel som 
nämns i kommande avsnitt, exempel som barnmorska, polis och djävulens advokat. 

Handledares funktioner och roller 
Funktioner eller roller beskrivs ofta i metaforer eller analogier. Att ta till metaforer 
är ett vanligt sätt när tillgången till vanliga förklaringsmodeller tryter. Metaforer 
kan ha stor betydelse för beskrivningar av fenomen och kan visa en ny dimension 
av fenomenet. Det som kan vara svårt att uttala kan genom en metafor på ett myck-
et träffande sätt få en djupare mening (Karlsson & Kuivanen 2000). Ett exempel på 
detta är Eriksson (1996) som beskriver en professors handledarroll som mycket 
mångsidig, men att det till syvende och sist är professorns vetenskapliga prestation 
som är avgörande för dennes status. 
 

Från den ena studenten till den andra växlar rollen från en skäligen misslyck-
ad fader till en litteraturtipsare, korrekturläsare eller stins som låter tåget med 
den självständigt författade avhandlingen i det fjärran liggande ämnet gå på 
sin förutbestämda avgångstid smidigt som på räls. Till bilden hör att profes-
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sorn inte fått sin befattning främst för sina ledaregenskaper utan för att han 
bedömts ha skrivit de bästa och flesta avhandlingarna i den vid tillsättnings-
tillfället aktuella konkurrensen (a.a. s. 14). 

 

Återigen betonas alltså att vetenskaplig kompetens är viktigare än (hand-) ledar-
kompetens. Eriksson menar även att handledarrollen har en stark påverkan på dok-
torandernas självständighetsutveckling. Många önskar en handledare i form av en 
förstorad fadersgestalt med en magisk utstrålning, men 
 

man kan undra om sådana vetenskapliga anförare fostrat goda forskare med 
tillräcklig självständighet. Vetenskapen gör framsteg genom diskussioner och 
ifrågasättanden, inte genom magiska konster. Den lagom grå professorn vin-
ner kanske i längden, må det vara alla oss färglösa en tröst (a.a. s. 18). 

 

Några huvudfunktioner en vetenskaplig handledare kan ha ger Hagman (1994) ex-
empel på. En funktion är att vara pedagogiskt ansvarig, att stödja den handledde på 
vägen mot målet, vilket innebär att handledaren har tillräcklig kunskap om områ-
det, egen kunskap eller kunskap om var man kan hitta den. I denna funktion ingår 
även att vara öppen för signaler från den handledde som kan röra antingen arbets-
processen eller vara personligt relaterade. En annan funktion är att handledaren står 
för kontinuitet i den handleddes utbildning och utveckling, kontinuitet bakåt genom 
att veta vad som försiggått tidigare men även framåt genom att ha ett visst modell-
värde. Hagman jämför detta med praktikhandledarens stora modellvärde i yrkes-
verksamheten, men en vetenskaplig handledares modellvärde är emellertid mer dif-
fust. Hagman menar vidare att en handledare bör vara inspiratör, visa intresse och 
engagemang. Handledaren kan även ses som uttolkare och förtydligare, i betydel-
sen att förtydliga den handleddes tysta kunskap. Ytterligare en viktig aspekt är att 
hjälpa den handledde att inse vad hon eller han inte kan. Detta innebär att vara en 
aktiv kommunikationspartner, både som sändare och som mottagare. Hagman kan 
även se handledaren som en utvecklare, särskilt om handledningen sker under en 
längre tid. En positiv bild av en handledare är enligt Hagman att vara den äldsta 
studenten av de båda (a.a.). 

Förekomsten av rollmetaforer är stor, Biedermann (i SUHF 1999) nämner t ex 
roller som förebild, lärare, mentor, fadder, rådgivare och åskådare, Ruin (a.a.) an-
ger bollplank, samtalspartner och rådgivare. Den sistnämnde menar även att olika 
doktoranders förhållningssätt ger olika handledarroller. Som exempel kan nämnas 
att om doktoranderna är som Hamletfigurer så fordras handledare som är påskyn-
dare, men är doktoranderna som robotar fordras handledare som är fördröjare. Di-
kotomierna mästare–lärjunge respektive förälder–barn är andra mycket vanliga be-
skrivningar av handledare–doktorandrollerna. 

Metaforer av handledare kan beskriva olika karaktärer. En översikt ges av Ap-
pel (2003). En vanligt citerad ”släktkrönika” beskriver sex olika karikatyrer; svå-
gertypen, den ”rike onkel”-typen, farfarstypen, storasysterstypen, ”kusinen från 
landet”-typen och syster- eller brodertypen (Erasmie i Ekholm m fl 1983). 

Andra ofta refererade rollbeskrivningar är Brown & Atkins (1988); ”director”, 
”facilitator”, ”adviser”, ”teacher”, ”guide”, ”critic”, ”freedom-giver”, ”supporter”, 
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”friend”, ”manager” och ”examiner”, men författarna ger även en rad exempel på 
roller för en handledare som i sin tur ger en motsvarande roll för doktoranden: 
 

Director – Follower, Master – Servant, Guru – Disciple, Teacher – Pupil,  
Expert – Novice, Guide – Explorer, Project manager – Team worker,  
Auditor – Client, Editor – Author, Counsellor – Client, Doctor – Patient,  
Senior partner – Junior professional, Colleague – Colleague, Friend – Friend 
(a.a. s. 121). 

 

Lauvås och Handal (1998) har intervjuat handledningspar vid olika institutioner 
och fakulteter. Deras resultat presenteras i form av metaforer för handledarrollen, 
flera av dem är vanligt förekommande även i andra studier: samarbetspartnern, 
ämnesgaranten, kontrollören, det känslomässiga stödet, pådrivaren, inspiratören 
och kritikern. 

Sammanfattar man tidigare studier om forskarhandledning kan man konstatera 
att antalet metaforer är stort, men beskrivningsmodeller är inte särskilt många. En 
handledare sägs kunna anta en av två, eventuellt en av tre modeller. Möjligen går 
det att kombinera två eller flera modeller. Någon menar även att en handledare kan 
anta olika modeller i olika skeden av handledningsperioden. Variationen i beskriv-
ningsmodellerna är vid närmare granskning inte särskilt stor, även om det ibland 
förekommer olika benämningar. Till viss del beror de olika benämningarna på att 
det är något olika perspektiv i studierna. 
 
 

Handledare och doktorander 
Studier som rör handledares och doktoranders perspektiv utifrån en gemensam 
handledningssituation är inte särskilt vanliga, åtminstone inte i Norden57. De få 
som finns visar att handledare och handledda varken har samma upplevelser eller 
har ett jämlikt förhållande. 

Ett ojämlikt förhållande 
Det ojämlika förhållandet beskrivs i den mycket varierade antologin Transforming 
(R)Elations (Bartlett & Mercer 2001). Grant, som är en av författarna, har fördjupat 
sig i handledningsfrågor och som oftast beaktar både handledar- och doktorandper-
spektivet (2000, 2001, 2004, 2005). I sin avhandling58 fokuserar hon just det som 
binder samman, det som ligger emellan, dvs. och (and) ur olika perspektiv, bland 
annat de båda parternas ojämlika förhållande. Det går inte att se handledare och 
doktorander som kollegiala jämlikar, i relationen finns en maktobalans inbyggd. 
Grant tar exempel från Hegels härskare- och slavteori och Foucaults beskrivningar 

                                                 
57 Appel & Bergenheim (2005) är ett exempel som har studerat ur både handledar- och dok-
torandperspektiv, dock inte utifrån en gemensam situation. Ett annat exempel är Lauvås & 
Handal (1998), som har studerat både handledare och studenter i en gemensam situation, 
deras studie rör emellertid uppsatshandledning, ”hovedfagsveiledning”.  
58 Grants avhandling “The Pedagogy of Graduate Supervision: Figuring the Relations be-
tween Supervisor and Student “ innehåller flera artiklar i ämnet. 
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av maktrelationer och menar att jämlikhetstanken är utopisk, det är viktigare att 
utgå från vetskapen om att det råder obalans och arbeta därefter. Det kan emellertid 
vara svårt att uppnå en fungerande dialog eller få fram ett budskap när doktoranden 
skall få feedback, särskilt om det inte sker någon gemensam, metakognitiv reflek-
tion över handledningen. Grant (2004) visar att en handledare kan vara orolig för 
sin roll i handledningen, samtidigt som doktoranden kan vara mycket nöjd i samma 
situation, just för att de inte reflekterar tillsammans. 

Att båda parter diskuterar och klargör vilka förväntningar var och en har är be-
tydelsefullt för hur utfallet av handledningen skall bli. Att tala om handledningssi-
tuationen lindrar handledningens eventuellt otydliga syfte (Carlström Hagman 
1996). Det ligger på bådas lott, dvs. inte bara att handledaren handleder, den som 
handleds bör också vara medveten om vad handledningen skall utmynna i, förstå 
vad handledningen är, vara ”handledbar” (Tveiten 2003). 

Metaforiska beskrivningar 
Studier med data från både handledare och doktorander är som sagt inte särskilt 
vanliga, däremot finns en hel del böcker och rapporter med modeller för hur hand-
ledningssituationen bör vara. För att beskriva handledningssituationen ur bådas 
perspektiv tar många till metaforer även här. Appel (2003) t ex beskriver forskarut-
bildningen och handledningsprocessen i form av en bana som visserligen kan se 
olika ut för olika discipliner, men där det är två parter som har olika roller; en 
springer och en coachar. En annan beskrivning ger Grant (2000) som beskriver 
processen som ”walking on a rackety bridge”59. Alla som disputerar skall ta sig 
över bron och handledaren går före. Avsikten är att handledaren som ser denna bild 
framför sig skall kunna förstå att alla doktoranders ”resor” sinsemellan är olika och 
även olika handledarens egen. Tyngd, rädsla, erfarenhet, andra tekniker mm. på-
verkar resultatet. 

Dessa beskrivningar visar två olika synsätt på handledarens funktion, antingen 
fokuseras interaktionen mellan de båda, eller så fokuseras var och en för sig. I den 
första, i form av ett maratonlopp eller en hinderbana, befinner sig handledaren 
utanför banan, fokus är på doktoranden. I exemplet med hängbron befinner handle-
daren sig innanför (på bron, samtidigt med doktoranden), handledarens agerande 
och rörelser påverkar doktoranden, men handledaren påverkas även själv av dokto-
randens agerande. 

Bartlett och Mercer (2001) beskriver sin gemensamma handledningsrelation 
och hur den utvecklades. Till en början var den, som så många andra beskriver, en 
förälder–barn-relation, de agerade som mor och dotter. Åtminstone försökte Mer-
cer som handledare att anta modersrollen. Efter en uppgörelse utvecklades relatio-
nen, de diskuterade den och den utmynnade i en lillasyster–storasysterrelation. 

Författarna vill motverka synen på att en doktorand är en passiv varelse som 
installeras i en förprogrammerad roll. De framhåller vikten av att diskutera relatio-

                                                 
59 Rackety bridge avser en hängbro av rep som förekommer över raviner i Nya Zeeland. 
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nen och som ett medel ger de tre talande metaforer för handledare och doktorander 
att utgå ifrån i sina diskussioner. I den första beskrivs situationen som att de båda 
tillsammans skall förbereda en fest, handledaren är van vid arrangemang och orga-
nisation, har tillgång till kokböcker osv., doktoranden är en god kock. Gästerna är 
opponenter och betygskommitté. 

Den andra situationen beskrivs som att en nyinflyttad doktorand skall skapa en 
trädgård med hjälp av en granne som bott länge i området. Den sistnämnde känner 
till klimat, område, jordmån mm, men kan vara allt ifrån en hippie som kan allt om 
vad en vegetarian behöver till en vis gammal dam med medicinalväxter eller 
blommor som specialitet. Trädgården växer och utvecklas ständigt, men vid ett 
visst tillfälle är det tillräckligt med träd och buskar. Även komposten, där man kas-
tar ratade alster, har sitt berättigande i processen, allt behövs inför framtiden. 

Den sista metaforen rör bushwalking60, båda har där sina respektive ryggsäck-
ar, innehållande de egna erfarenheterna. Handledaren har en mängd kartor och vet 
var faror kan lura, doktoranden har andra erfarenheter som handledaren kan få ta 
del av. Lägerbålens samtal ger djup och förståelse för dagens strapatser. De tre 
modellerna är alltså avsedda att vara underlag för diskussioner mellan handledare 
och doktorander, där såväl val av metafor som olika delar i respektive metafor kan 
fungera som inspirationskälla (a.a.). 

Tala om handledning 
Gurr (2001) har gått vidare utifrån Grants rackety bridge-beskrivning och föresprå-
kar en metod som kan medföra en medvetenhet om hur en doktorand vill bli be-
mött. Gurr startar med att ge en översikt över existerande handledningsmodeller, 
historiskt influerade av klinisk och medicinsk handledning. De modellerna syftar 
till att antingen beskriva handledningsrelationen eller vara guidelines för att ut-
veckla handledningen. Gurrs egen modell kopplar ihop handledningsstil med var 
en doktorand är i sin utveckling, alltså var ”på bron” såväl handledare som dokto-
rand befinner sig. Metoden går ut på att låta såväl doktorand som handledare skatta 
var i en given graf de anser att handledningen befinner sig för tillfället. Överens-
stämmelsen visas genom transparenta markeringar på likadana bilder som läggs 
över varandra. Syftet är att ge doktoranden ”grönt ljus” för att temat är tillåtet att 
diskutera. I diskussionen kan sedan framgå om överensstämmelsen gäller för hur 
det är för tillfället och om tillståndet är det önskvärda. I diskussionen kan även ingå 
en förhandling om hur mycket hjälp en doktorand vill ha i olika faser av processen. 
En hypotetisk bild av hur doktorandens bedömning och handledarens avsedda age-
rande överensstämmer över tid visas nedan. Handledarens tanke om och doktoran-
dens förväntning på mycket eller lite styrning (hands-on resp. hands-off) av hand-
ledaren är relativ var i processen den handledde befinner sig. Resultatet kan bli fyra 

                                                 
60 I Australien med sina långa avstånd och ofta karga klimat fordrar en vandring i bushen 
stränga förberedelser. 
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olika kombinationer av doktoranders status och handledarens ansats, i figuren visas 
en hypotetisk linje när det råder överensstämmelse under utbildningstiden. 
 

 
 

Figur 8. Överensstämmelse mellan handledares avsikt angående stöd och 
doktoranders förväntning på stöd. (Efter Gurr 2001. Two dimensional repre-
sentation of the Supervisor/Student Alignment Model fig 1 s. 87). 

 
 
 

Det finns uppenbara risker med att diskutera utifrån modellen när det föreligger 
konflikter. Den enkla modellen kan emellertid användas med olika syften. Forskar-
utbildningsansvariga kan använda den vid uppföljningssamtal och doktorander re-
spektive handledare kan använda den var för sig för självreflektion, antingen i syfte 
att diskutera om handledningen skall förändras över tid eller för att reflektera över 
det egna syftet med handledning (a.a.). 

I en handledningssituation finns flera områden som inte tas upp eller verbalise-
ras, Lauvås och Handal (1998) identifierar i sin studie vad de kallar olika tysta te-
man. Ett av områdena rör just handledningssituationen på en metanivå, att tala om 
handledningssituationen är inte vanligt förekommande61. 
                                                 
61 I detta sammanhang kan jämförelser göras med handledarrollen i PBL-organiserade stu-
dier, där en av handledarens uppgifter är att uppmärksamma de studerande att tänka om sitt 
tänkande, dvs. att röra sig på den metakognitiva nivån, som innebär medvetenhet om det 
egna tänkandet och lärandet (Hård af Segerstad et al 1997). 
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Tidskriften Nordisk pedagogik uppmärksammade under åren 2003–2006 
forskningsprocessen och forskarpraktiken med ett antal artiklar. Lauvås och Handal 
(2005) behandlar i sin artikel vikten av väl utförd feedback och ger åtta råd till 
handledare. Dessa är avsedda att användas som underlag för diskussion, dels med 
handledarkolleger, dels med de personer som handleds för att feedbacken skall 
fungera bättre. Det sista rådet lyder ”Talk about it!” och betonar just vikten av att 
diskutera handledningen på en metakommunikativ nivå. De olika parterna i en 
handledningssituation har från början skilda perspektiv. Risken är att de arbetar 
mot fundamentalt skilda mål om förväntningarna inte blir uttalade. Ett sätt att öpp-
na handledningssituationen och öka förståelsen för vad den skall handla om är så-
ledes att uttala hur man tolkar sitt uppdrag, beskriva sina förväntningar och uppfyl-
lelsen av dessa62.Att deltagare i en handledningssituation fokuserar olika saker är 
något som visar sig i min tidigare refererade studie av studenters och handledares 
förväntningar på varandra inför handledningen av examensarbeten i grundutbild-
ning. De båda grupperna säger sig vara oroliga för olika områden inför handled-
ningen (Lönn 2000). 

Om man nu inte spontant talar om handledningsprocessen kan man ta hjälp av 
det skrivna ordet. Det finns en uppsjö av handböcker för både studenter och dokto-
rander om hur man skriver vetenskapliga rapporter och avhandlingar eller som be-
skriver hur utbildningsprocessen går till.63 Vissa tar även upp handledningsper-
spektivet, Widerberg (1995) ger exempel på hur handledningssituationen på 60- 
och 80-poängsnivån bör utformas ur studentens perspektiv. Handledarens uppgift 
är att garantera att uppsatsen håller måttet, inte att kontrollera rätt eller fel. Frihets-
begreppet i handledningssituationen poängteras starkt, det är den handledde som 
skall välja väg. För att handledningen skall fungera, bör handledare och student ut-
forma vissa rutiner som de tillsammans går igenom och kommer överens om, de 
bör alltså upprätta en form av ”kontrakt”. 

Att utarbeta kontrakt64 föreslås i flera sammanhang även när det gäller forskar-
handledning. Kontrakt kan som sagt användas för att underlätta kommunikationen 
mellan handledare och handledd. Men, kontrakt kan även användas i kontrollsyfte, 
t ex som en form av påtryckningsmedel för att uppfylla genomströmningshastighe-
ten. Genom att fokusera på vilka förpliktelser doktoranderna har, kan handledare 
hantera s.k. besvärliga doktorander65. Maktobalansen kan alltså såväl förstärkas 
                                                 
62 Den tidigare nämnda rapporten från rådssatsningen för handledarutveckling i Sverige av 
Stymne Airey & Wolmesjö (2005) visar också på vikten av att uttala sina förväntningar, så 
även Grant och Graham (1999) i en studie där doktorander (graduate students) och handle-
dare deltar i en gemensam workshop kallad ”Getting started on Supervision” och gemen-
samt uttalar förväntningar och förklarar sina definitioner av avhandlingen. 
63 Som exempel kan nämnas Bjurwill (2001); Olsson & Sörensen (2001); Lindfors (1996); 
Widerberg (1995); Wallén (1993) och Gerholm & Gerholm (1992). 
64 Med kontrakt avses i detta sammanhang inte de obligatoriska studieplaner för doktoran-
der som inrapporteras varje år. 
65 Se t ex Hockey (1996) A contractual solution to problems in the supervision of PhD de-
grees in the UK. 
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som förminskas genom olika sätt att använda hjälpmedel. Handal och Lauvås 
(2006) menar att kontrakt i sig inte är det primära, det är viktigaste är att tala om 
handledningssituationen och göra det tidigt. Varje form av kontrakt måste utgå från 
de båda parternas behov och förväntningar, det bör vara individuellt och inte scha-
blonmässigt (a.a.). 
 
 
 
 
 

Likheter och skillnader på en kollektiv nivå 
De tidigare avsnitten har behandlat olika beskrivningar av handledaruppgiften mera 
på individnivå men även beskrivit att avhandlingstraditionen skiljer sig mellan vis-
sa vetenskapsområden. Vissa forskare menar att också handledningen varierar på 
en kollektiv eller vetenskapskulturell nivå, att den skiljer sig beroende på vilket ve-
tenskapsområde det rör sig om. Näslund och Engström (1999) menar t ex att tek-
niskt, naturvetenskapligt och medicinskt vetenskapsområde företrädesvis utövar 
produkthandledning, medan humanistiskt och samhällsvetenskapligt utövar pro-
cesshandledning. Även Franke (2002) anser att olika områden har olika inriktning-
ar, medicinområdet är mer forskningsinriktat och det humanistiska är mer rela-
tionsinriktat. 

Heath (2002) visar att frekvensen av formella handledningsmöten varierar be-
roende på vetenskapsområde, doktorander i naturvetenskap (”science”) träffar sina 
handledare oftare, publicerar fler papers, sampublicerar oftare och ordna fler semi-
narier än vad doktorander inom humaniora och samhällsvetenskap gör. 

Handledning beskrivs ofta i generella termer på en kollektiv nivå. Högskole-
verket t ex menar att handledningen skiljer sig mellan olika ämnen och fakulteter. I 
Doktorandhandboken beskrivs vissa fakulteter som laborativa och att doktorander 
där ofta erbjuds bli medlem i ett redan pågående forskningsprojekt, handledningen 
sägs vara konkret och handfast på laborativa fakulteter. Vidare beskrivs handledare 
inom humaniora- och samhällsvetenskaperna som en diskussionspartner eller nå-
gon man kan bolla idéer, texter, frågeställningar och avgränsningar med. 

Ett annat perspektiv visar Lauvås och Handal (1998). De har som nämnts stu-
derat vetenskaplig handledning på olika institutioner vid Universitetet i Oslo. Ett i 
detta sammanhang intressant resultat är att uppgiftens inriktning, som kan vara an-
tingen mot inlärning eller mot forskning, skiljer sig mellan olika ämnesområden. 
Inriktningen påverkar hur handledningsförloppet upplevs av studenter och handle-
dare. Handledningen påverkas enligt författana av följande faktorer: 

o Om doktoranden har ett individuellt eller grupp-projekt 
o Om uppgiften är lärarinitierad eller student- (doktorand-)initierad 
o Om doktoranden skriver monografi eller sammanläggningsavhandling 

 
 

Vissa huvudmönster som är präglade av normer och regler knutna till ämnet kan 
urskiljas, t ex val av uppgift och handledare. Kulturen påverkar till viss del, men 
handledarens personlighet verkar ha större inflytande. Handledningen däremot skil-
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jer sig inte på något särskilt sätt beroende på ämnesområde, utan det är mer fråga 
om en skillnad i handledarnas personliga stil (a.a.). 
 

Nyanser i stil er nok til en viss grad preget av hva som er ”gyldigt” og 
”gangbart” i kulturen i et fag/fakultet (på en nokså tatt-for-gitt måte), men de 
er nok vel så sterkt preget av den enkelte veileders egen personlighet, 
erfaring og innsikt i veiledningsprosessen. (a.a. s. 251) 

 

Om man sammanförde alla de beskrivningar som förekommer ovan och de som ti-
digare beskrivits historiskt samt mycket grovt delar vetenskapssamhället i två de-
lar; matematik, naturvetenskap och teknik i ena gruppen och humanistisk-
samhällsvetenskap i den andra, skulle man kunna leka med tanken att det finns 
skillnader i handledning generellt på en kollektiv nivå enligt nedanstående tabell. 
 
 
 
 

Tabell 4. En fiktiv sammanföring av beskrivningar i två vetenskapsgrupper. 
 

 

Matematik–naturvetenskap  
och teknik 

Humaniora och samhälls- 
vetenskap 

Amerikainspirerad Tysklandsinspirerad 
Artikeltradition Monografitradition 
Forskningsinriktad Relationsinriktad 
Produkthandledning 
 

Processhandledning 
 

 
 
 

Skulle man dessutom som vissa forskare vill göra gällande föra in andra polariser-
ingar i varsin kolumn, såsom t ex mästarläran och reflekterad handledning, eller 
som HSV säger, att handledningen är konkret och handfast i den ena och handleda-
ren en diskussionspartner i den andra, skulle man nog snart vara ute på mycket hal 
is. Det hela är inte fullt så enkelt, problemet är mycket mer komplext, vilket inte 
bara Lauvås och Handal (1998) visar, det gör även Bennich–Björkmans (1997) 
studie. Det finns skillnader såväl mellan de båda vetenskapsgrupperna som inom 
grupperna. Bennich–Björkmans studie delas visserligen inte i två vetenskapsområ-
den utan rör tre discipliner, etnografi, psykologi och ekonomi, vilka alla tillhör det 
samhällsvetenskapliga området, men inom dessa finns stora skillnader i handled-
ning. Resultatet visar på två typer av forskningsmiljöer, en innovativ, kreativ miljö 
och en stagnerande miljö. Handledningen varierar på en kollektiv nivå beroende på 
vilket klimat som råder på institutionen, om det är en innovativ, kreativ miljö eller 
om det är en stagnerande miljö. Kopplingar från studien kan göras till den ameri-
kanska eller den tyska traditionen, men inte till de andra kategorierna som anges i 
tabellen ovan. I stället är det andra faktorer som påverkar utfallet av forskningen 
och därmed även handledningen. 

I den grupp av institutioner som hänförs till den kreativa, innovativa gruppen 
råder företrädesvis influenser från den amerikanska traditionen, det råder samarbete 
och en kollektiv inriktning. Studien visar även att i denna grupp är ledarskapet när-
varande och tydligt uttalat, innovativa institutioner har ett aktivt ledarskap. Hand-
ledarna i den innovativa gruppen framhåller vikten av att handleda inom ett fält 
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som man behärskar, doktoranderna kan rådas att välja handledare innan de väljer 
forskningsområde. 

I den andra gruppen, den stagnerande, är kopplingar till den tyska traditionen 
starkare. Där förekommer företrädesvis individualister, det är låg social samverkan 
och ledarskapet kännetecknas av frånvaro. 

Ser man till hur handledningen påverkas av dessa faktorer, visar resultatet att 
ett delat forskningsobjekt förekommer oftare i de kreativa forskningsmiljöerna, 
handledare och doktorand deltar båda i seminarier, man kommenterar oftare andras 
arbeten osv. I de stagnerande miljöerna blir diskussionerna mer av generell natur, 
oftast med metodfokus och en ”flavour of moral support” (Bowden & Marton 
1998). 

Det verkar inte finnas en tydlig skiljegräns på kollektiv nivå mellan veten-
skapsområden, utan handledningen varierar utifrån flera andra förutsättningar, inte 
enbart på en kollektiv nivå utan även på individuell nivå. Bennich–Björkmans stu-
die (1997) visar att om en organisation eller institution skall anses som excellent i 
forskning och forskarutbildning fordras det att den utvecklar en kultur som i sin tur 
både uppmuntrar och reproducerar ett intellektuellt och vetenskapligt utbyte som är 
nära och bestående. Vidare krävs att den smider starka band och slutligen att den 
fostrar ett genuint delande i forskning av ömsesidigt intresse. En sådan kultur kan 
inte planeras eller skapas av yttre krafter utan måste växa fram. Studien identifierar 
de organisatoriska faktorer som sätter igång positiva kedjereaktioner, man kan för-
ändra om man uppfyller tre förutsättningar: För det första måste det finnas en agent 
(eller agenter) som är aktiv i kulturen. För det andra måste dessa besitta ett föränd-
ringsprogram eller någon slags vägledande idéer. Slutligen skall det upppstå ett 
strukturellt tillfälle, eller som Bennich–Björkman uttrycker det, ett fönster, där rå-
dande strukturer antingen håller på att upplösas eller uppvisa svagheter (a.a.). 

En studie som fokuserar både olika forskningskulturer och en individuell nivå 
är den tidigare beskrivna studien av Dysthe (2002). Dysthe fokuserar de sätt som 
specifika sociala och kulturella institutionskontexter skapar handledningspraktiker 
på och har tittat särskilt på disciplinära textkulturer och textnormer. Dysthe menar 
att man kan förvänta sig att handledares sätt att ge feedback reflekterar såväl den 
egna disciplinens textuella tradition som handledarnas egna individuella erfarenhe-
ter och kunskap om texter. I sin studie fann Dysthe att några handledningsrelatio-
ner var tydligt baserade på monologiska aspekter om hur kunskap skapas, medan 
andra antog dialogiska aspekter66 (a.a.). 

                                                 
66 Enligt Dysthe ser monologism kunskap som given och dialogism ser kunskap som 
sprungen (emerging) ur rösters interaktion. Där monologism rör kunskapstransformerande, 
rör dialogism förmedlande av förståelser. 
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5. ATT FORSKA OM FORSKARHANDLEDNING 
Tidigare studier som tydligt beskriver handledning på en individuell nivå, alltså 
handledares syn på handledning, är som jag redogjort för i föregående kapitel inte 
många, men det finns ändå vissa studier som tangerar mitt problemområde. I detta 
kapitel beskriver jag mina utgångspunkter som grundar sig i att handledning, av-
handlingstraditioner och vetenskapsområden varierar, likheter och skillnader kan 
finnas både på en individuell nivå och på en kollektiv nivå och att handledare i oli-
ka kulturer kan se på handledning, dess syfte och praxis, på olika sätt. 

Inledningsvis i detta kapitel redogör jag för mina utgångspunkter, mina tidigare 
erfarenheter av handledning och hur jag ser på att studera något jag själv är en del 
av. Därefter beskriver jag mina grundläggande antaganden och tre viktiga grund-
stenar för min studie; variation, reflektion och tyst kunskap, och avslutar med att 
beskriva hur mitt syfte har påverkat mina undersökningsmetoder. 
 
 

Intresse för handledningsfrågor 
Min forskning styrs av ett specifikt intresse för handledningsfrågor. Förutom det 
har jag även sedan länge varit engagerad i kvalitetsproblematik, både rent allmänt 
och i samband med handledning av studenter. (Lönn 1998a och b, 1999, 2000, 
2003). I mitt arbete med att handleda studenter, såväl för ca trettio år sedan då jag 
som förskollärare handledde studenter under deras praktik som under senare år då 
jag handlett studenter i att genomföra examensarbeten, har jag ofta funderat över 
vad det egentligen är jag skall göra. Hur gör man för att det skall bli riktigt bra? Jag 
har, för det mesta förgäves, sökt i olika styrdokument efter svar på hur, inte alltid 
men ibland också kopplat till varför. Jag har genomgått alla slags handledarutbild-
ningar som stått till buds, men exakt hur en handledare skall bete sig i en reell situ-
ation har ingen kunnat berätta om. 

Jag har ibland önskat ”tips och idéer”, någon form av universallösning till olika 
situationer, dvs. gör si i situation A och så i situation B. Men, när mina egna stu-
denter, antingen under deras praktik i förskolan eller på högskolan, har bett om det-
samma har jag, oftast smått irriterad, värjt mig och sagt: ”Du kan inte kopiera mig. 
Tänk själv. Det finns inte två lika situationer. Jag kan bara ge exempel”. 

Hur har jag då lärt mig att handleda studenter i olika situationer? Till viss del 
genom de kurser jag har deltagit i, men förmodligen också ganska omedvetet ge-
nom mina erfarenheter som handledd av mina egna praktikhandledare under 
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grundutbildningen och sedermera av mina handledare när jag skrev C- och D-
uppsatserna. I min egen grundutbildning till förskollärare ingick ingen vetenskaplig 
handledning, dåtidens examensarbeten var mer praktiskt inriktade, vi skapade 
andra artefakter än skrivna rapporter. Våra examinationer var praktiska, realistiska 
uppgifter som skulle visa vår kompetens i planering och genomförande samt i pre-
sentation av resultatet för adekvata målgrupper. Jag fick t ex skylta ett varuhus-
fönster med lämpliga varor för förskolebarn, anordna öppet hus för allmänheten på 
ett nyöppnat daghem och göra en modell på hur en charkuteriaffär skulle kunna 
byggas om till en förskola. 

Man vill ju oftast ta efter det man anser vara bra och jag har alltid sagt att mina 
handledare på C- och D-uppsatserna var goda handledare. Det måste de ju ha varit 
eftersom jag klarade av uppgifterna med gott resultat, eller? Men, vad var det som 
var bra? Hur var det egentligen de gjorde? Vad ville de med handledningen? Var 
de medvetna om vad de sa eller gjorde och varför de agerade som de gjorde? Vad 
har jag tagit efter från deras sätt att handleda och – om jag gör något annorlunda – 
var har jag i så fall fått det ifrån? 

Som handledare för examensarbeten på lärarutbildningen, tillika nybliven dok-
torand, upplevde jag ibland problem. Det kunde vara studenter som klagade: ”Var-
för säger ni inte likadant? Varför kräver ni handledare olika mycket? Varför får alla 
andra …?” Jag mötte studenter som inte följde reglerna, inte höll överenskomna 
tidplaner etc. Men, jag var även fundersam över om jag ställde för höga eller för 
låga krav, om jag hjälpte studenterna för mycket eller för lite. 

Under en period var jag ansvarig för en handledargrupp och där ställde också 
alla andra handledare frågan ”Hur gör man, egentligen?” Frågan ställdes i betydel-
sen både hur gör andra och hur bör man göra. Inte ens de mest garvade handledar-
na kunde, eller ville, beskriva hur de egentligen gjorde, men alla var rörande över-
ens om att man måste diskutera så att alla gör ungefär lika. Det arrangerades semi-
narier och möten för att främja samtal och utveckla handledningen. Vad diskutera-
de man? Jo, hur skall styrdokumenten, dvs. anvisningarna för uppsatsskrivning, 
kunna förtydligas och förfinas så att studenter och handledare vet vad som skall 
ingå i en godkänd uppsats. Men hur gör man som handledare då? 

Mina funderingar involverade även studenterna och deras upplevelser av exa-
mensarbetet och handledningen. Jag genomförde därför en mindre studie där målet 
var att undersöka vilka förväntningar studenter och handledare kan ha på varandra, 
i vilken grad studenter och handledare anser att dessa uppfylls samt vilka områden 
i handledning de båda grupperna fokuserar när det beskriver handledningen (Lönn 
2000). Avsikten var att ge underlag till diskussioner i handledargruppen på institu-
tionen. Resultatet visade att förväntningarna på och erfarenheterna av handledning-
en inte var desamma för handledare och studenter. Handledarna i studien hade mer 
negativa förväntningar på hur handledningen skulle fungera än vad studenterna 
hade och de båda grupperna gav olika bilder av vad de trodde skulle ske. I studen-
ternas förväntningar kan man skymta en oro för att inte den personliga kontakten 
skulle fungera, medan handledarna mer var oroliga för att studenterna inte skulle ta 
sitt ansvar och vara tillräckligt förberedda inför varje handledningstillfälle. 
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I enkäten som besvarades efter handledningen beskriver emellertid studenter 
och handledare på likartade sätt hur handledningen gått till, även om det är med 
olika formuleringar. Studenterna uttrycker t ex att de att fått respons, medan hand-
ledarna skriver att de läst och kommenterat, gett idéer till lösning eller att studen-
terna fått tips. Handledarna är mer lika i sina uttalanden vid de båda tillfällena än 
vad studenterna är. En förklaring till detta kan vara de båda gruppernas skilda erfa-
renheter. Handledarna har ju erfarenheter från flera tidigare handledningssituatio-
ner medan det för studenterna är första gången de deltar i denna form av handled-
ning. Det kan också vara en förklaring till handledarnas mer negativa förväntning-
ar. Handledarnas båda enkäter visar att studenternas förberedelser har stor betydel-
se för att handledarna skall anse att handledningen fungerar tillfredsställande. 

Studenterna betonar i båda enkäterna vikten av att få kritiska synpunkter och 
respons på vad som skrivits. Diskussioner mellan handledare och studenter om 
handledningen eller vilka förväntningar som fanns på varandra förekom inte alls. 
Studiens resultat gjorde det än mer tydligt för mig att det finns så mycket outtalat 
som, om det uttalades, skulle kunna underlätta och förbättra handledningssituatio-
nen för många, både för handledare och för studenter. 

Reflektion och diskussion om vad man gör främjar lärandet och utvecklingen i 
en persons profession67. Det blev mycket tydligt för mig i ett projekt finansierat av 
Skolverket för några år sedan. Som en av tre handledare genomförde jag då hand-
ledning för handledare68 som startat PBL-organiserade studier. Jag blev då medve-
ten om en förändring i mitt eget handledarskap genom de informella ”reflektions-
möten” som vi tre handledare hade direkt efter handledningstillfällena. Vi diskute-
rade hur det hade gått, tog upp vissa problem som uppstått, jämförde hur dagen 
hade varit osv. Vi diskuterade inte i detalj vad som sagts under våra respektive 
handledningar, vi uttalade alltså inte direkt hur vi handlett, men min medvetenhet 
om hur jag agerat och om varför det blev som det blev ökade under dessa samtal. 
Även mina två kolleger menade att dessa samtal var viktiga. Jag tyckte att jag blev 
säkrare i senare handledningssituationer i projektet efter dessa samtal. Tillsammans 
utvecklade vi alltså vår kompetens som handledare, även om vi inte direkt artikule-
rade hur vi gjorde. 

Handledning inom högre utbildning kan förekomma i många olika samman-
hang. Mina egna exempel är från handledningssituationer som inte rör doktorander. 
Handledning, särskilt av vetenskapliga arbeten, har emellertid många gemensamma 
särdrag och man kan anta att en person agerar på likartat sätt, har ett likartat för-
hållningssätt, även om hon eller han handleder på olika nivåer. 
 
 

                                                 
67 Reflektionens betydelse för lärande behandlas senare i avhandlingen med referenser till 
bland annat Sandberg & Targama (1998) 
68 Funktionen var ungefär som med Andersson och Perssons (2002) benämning; coachande 
handledare. 
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Att forska i egen praktik 
Hur har jag då upplevt att forska om ett fenomen där jag har så många egna berör-
ingspunkter? Jag är doktorand, anställd som universitetsadjunkt och pedagogisk 
konsult, är handledd av egna handledare, handleder själv studenter och universitets-
lärare i olika sammanhang och utbildar dessutom forskarhandledare i att handleda. 
Det är inte helt lätt att hålla reda på alla nivåer. 

Min situation som doktorand i en studie om forskarhandledning har ibland gjort 
det svårt att hålla fokus. Jag studerar ju hur andra ser på handledning och att ställa 
mig utanför en situation där jag själv kan ses som en aktör har stundtals upplevts 
som omöjlig. Jag har misströstat och ibland varit på väg att ge upp. Idag är jag 
smärtsamt medveten om svårigheten med att beforska en verksamhet där man själv 
hela tiden kan känna sig närvarande. Jag har ofta känt igen mig själv i de processer 
som de intervjuade handledarna beskriver att deras doktorander genomgår. Tanken 
på min relation till mina egna handledare eller mitt eget sätt att handleda studenter 
och lärare har varit svår att hålla borta. Att ”blanka” ett område, dvs. tänka på att 
jag faktiskt inte vet hur andra handledare tänker på eller utför handledning, är det 
som återkommande har hjälpt mig på vägen. 

Jag har otaliga gånger, för andra men främst för mig själv, poängterat att min 
kompetens angående forskarhandledning till största del består av s.k. påstående-
kunskap, dvs. vad andra har funnit. Min kompetens består mycket begränsat av s.k. 
förtrogenhetskunskap, dvs. att själv veta hur. Jag är dessutom inte delaktig i alla 
mina respondenters interna kulturer, enbart delaktig i den akademiska ”gemen-
samma” kulturen. 

Under avhandlingsarbetets gång har jag anordnat flera utbildningar för forskar-
handledare och då haft en annan roll än doktorandens. Därigenom har jag fått till-
gång till ytterligare olika handledares upplevelser och ”sanningar” om handledning, 
detta har också påverkat mig och ibland spätt på frustrationen, särskilt under ana-
lysarbetet. 

Så mycket som möjligt har jag försökt att undvika diskussionen med mina 
handledare om deras syn på handledning, jag har inte heller intervjuat dem i studi-
en, men jag är medveten om att tankarna på min egen situation som handledd dok-
torand har påverkar mitt arbete. Det är svårt att alltid försöka anta handledarper-
spektivet och bortse från doktorandperspektivet där jag faktiskt befinner mig. Hur 
det har påverkat mitt arbete vet jag inte, bara att det vid flera tillfällen har varit 
mycket frustrerande, snudd på förlamande. 

Mina egna referenser har således betydelse för mitt arbete. Ett fenomen kan 
upplevas på många olika sätt, beroende på vars och ens helt unika referenser. Jag 
försökte i min prolog att beskriva fenomenet handledare från ett helt annat perspek-
tiv än det traditionellt akademiska. Personliga erfarenheter gör att man oftast refe-
rerar ett begrepp till den diskurs man är förtrogen med, min kan ju räknas till den 
akademiska och den högskolepedagogiska. Det innebär att jag oftast associerar en 
handledare till en mänsklig sådan, även om handledaren som beskrivs i prologen 
rent faktiskt skulle kunna vara ett föremål. En person förtrogen med byggkvalitet 
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skulle antagligen läsa min text med en helt annan behållning än vad t ex en annan 
pedagog skulle göra. Byggaren skulle dessutom alldeles säkert beskriva handledare 
med helt andra termer. Troligen skulle varken byggaren eller pedagogen reflektera 
över om deras uppfattning var rätt eller ej, särskilt inte om de inte mötte varandra. 
Båda två vet ju hur det ”egentligen är”. 
 

Vår egen förståelse är liktydig med hur det egentligen är. För att bli medveten 
om vår egen förståelse måste vi gå in i en dialog med andra, där de kan hjälpa 
oss att upptäcka oss själva (Sandberg & Targama 1998 s. 161). 

 

Vi har diskuterat begreppet handledare ganska ofta hemma, men vilken uppfattning 
eller definition som är ”den rätta” har faktiskt fått en underordnad betydelse. Att 
vidga begreppet, främja lärandet och därigenom förhoppningsvis uppleva en 
gemensam förståelse av mer än en alternativ tolkning har blivit viktigare. Genom 
samtalen skapar vi en form av konsensus. Dessa diskussioner, utanför akademin, 
har stärkt min uppfattning att fenomen alltid hör hemma i ett speciellt samman-
hang. Fenomen är socialt beroende och tidsberoende och förstås utifrån varje per-
sons egen verklighetsbild, påverkad av alla tidigare upplevelser. Samma företeelse 
förstås alltså på olika sätt i olika mänskliga verksamheter, ur olika sociokulturella 
perspektiv (Säljö 2000). Om man inte delar praxis är samtalet därför av särskilt stor 
betydelse. 
 
 

Grundläggande antaganden 
Mitt perspektiv i avhandlingen är att tolka och försöka förstå hur handledare ser på 
handledning, handledare som kommer från olika verksamheter och med olika bak-
grund och erfarenheter. Vissa begrepp är därför centrala i avhandlingen, begrepp 
som förståelse och tolkning, variation, tyst kunskap och praxis, men även reflek-
tionsbegreppet har betydelse. I följande avsnitt beskrivs mina utgångspunkter. 

Att förstå och tolka hur handledning uppfattas av andra 
Jag vill förstå hur ett fenomen uppfattas av någon annan och bygger avhandlingen 
på data från intervjuer med handledare. Dessa har sedan bearbetats och tolkats av 
mig. Forskningen är således inriktad på att förstå olika kvaliteter i handledning. 
Utifrån Denzin och Lincolns (1994) beskrivning är forskningen kvalitativt inriktad. 
 

Qualitative researchers stress the socially constructed nature of reality, the in-
timate relationship between the researcher and what is studied, and the situ-
ational constraints that shape inquiry. They seek answers to questions that 
stress how social experience is created and given meaning. In contrast, quan-
titative studies emphasize the measurement and analysis of causal relation-
ships between variables, not processes. Inquiry is purported to be within a 
value-free framework (a.a. s. 4). 

 

Avsikten med att citera Denzin och Lincoln är inte att förstärka polariseringen av 
forskning i kvalitativt respektive kvantitativt inriktade studier, även om det är ett 
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mycket vanligt sätt att beskriva olika forskningsinriktningar69. I gängse språkbruk 
anses kvantitativ forskning fokusera mätningar och analyser av kausala relationer, 
det är alltså inte min avsikt. Jag beskriver och tolkar handledares olika sätt att se på 
handledning. Enligt Starrin (1994, s. 28) är den kvalitativa analysens mål ”att upp-
täcka variationer, strukturer och/eller processer hos ännu icke kända eller otill-
fredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder”, det kan även stå som 
ett av mina analysmål. Variation är således en kärnfråga. Starrins citat innehåller en 
viktig dimension, ännu icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, egen-
skaper och innebörder. För att visa på ytterligare ett fokus skulle jag vilja tillägga 
möjliga att upptäcka och göra kända. 

En tolkande, kvalitativt inriktad forskningsansats har influenser från hermeneu-
tiken, som menar att man bör samla material på många olika sätt, börja med att 
träffa en person och genom ett s.k. snöbollsurval låter det växa fram vilka personer 
man skall gå vidare med (Sjöström i Starrin & Svensson 1994). Mitt urvalsförfa-
rande kan beskrivas som ett exempel på detta70. Dokumentationen är ur ett herme-
neutiskt perspektiv viktig, man bör kunna gå tillbaka och se efter i vilket samman-
hang den kom. Vidare bör man systematiskt analysera, gå tillbaka till helheten och 
se på sammanhanget. Att hela tiden gå mellan del och helhet beskrivs som den 
hermeneutiska cirkeln. Hermeneutiken används visserligen i första hand som uttol-
kande av texter, men text kan uppfattas både bokstavligt och bildligt (a.a.). I mitt 
fall kan man se de utskrivna intervjuerna som text. 

Ur ett hermeneutiskt perspektiv skall ”sanningen”, dvs. forskningsresultatet, 
ses i förhållande till den rådande tidpunkten. Resultatet är aldrig slutgiltigt, den 
hermeneutiska processen fortsätter, av oss eller av andra, eftersom hermeneutiken 
är oupplösligt historisk, tidsbunden. Sanning i hermeneutiken är i stället liktydig 
med avslöjande av väsentliga men tidigare okända förhållanden under en text eller 
mängd av texter. Rimligheten av resultaten kan enbart bedömas dynamiskt genom 
en kritisk genomlysning av och dialog om, halten i de argument som lämnats under 
den hermeneutiska resans gång (Alvesson & Sköldberg 1994). 
 

när det gäller empiriska studier menar vi att dessa näppeligen kan frigöra sig 
från sina premisser och följaktligen aldrig slutgiltigt påvisa ”hur det egentli-
gen är”, åtminstone inte i icke-triviala frågor. De kan dock, trots all osäker-
het, ge upphov till idéer, motverka dåliga sådana och anföra mer eller mindre 
entydiga, mer eller mindre starka argument för olika beskrivningar, teorier 
och (andra) anspråk på valida utsagor (a.a. s. 61). 

 

Man kan som Guba och Lincoln (1989) menar, lösa problemet med att nå ”konsen-
sus med läsaren” genom att vara tydlig med tillvägagångssättet. Det har varit min 
strävan under hela arbetet, jag har även varit medveten om min roll som doktorand 
och att det påverkar mitt agerande i processen. Alvesson och Sköldberg (1994) 
sammanför flera kvalitativa ansatser till en flexibel ram för kvalitativ forskning, 
                                                 
69 Se t ex Bryman (2002). 
70 En beskrivning av urvalsförfarandet kan läsas i nästa kapitel under avsnittet ”En studie i 
flera steg”. 
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benämnd reflexiv tolkning. De menar att man kan främja att resultaten accepteras 
genom reflektion, i meningen att man funderar kring förutsättningarna för sin akti-
vitet och undersöker hur personlig och intellektuell involvering påverkar interak-
tionen med vad som beforskas. Avsikten med vissa personligt skrivna delar i av-
handlingen är ett sätt att visa öppenhet med mina reflektioner. 

Alvesson och Sköldberg (a.a.) betonar också vikten av att man inte låser sig vid 
en enda teori utan överväger olika tolkningar av empirin. Möjligheten av olika 
tolkningar accentuerar reflektion (och vice versa) och kan främja frigörelsen från 
en persons förföreställningar. En lösning till risken att fastna i en teori är enligt för-
fattarna att anta en abduktiv ansats och att försöka motverka förföreställningarnas 
betydelse. Abduktion innebär en kombination av induktion och deduktion, men in-
begriper även förståelse. Induktiv slutledning är teorigenererande, vilket enligt för-
fattarna innebär att man utifrån ett antal observationer av enskilda företeelser drar 
generella slutsatser som antas gälla ett större antal företeelser än de observerade. 
Deduktiv slutledning däremot är teoriverifierade och slutsatserna följer strikt lo-
giskt ur angivna premisser, slutsatsen måste vara sann om samtliga premisser är 
sanna. I abduktionen representerar fallet en rimlig, men inte logiskt nödvändig slut-
sats – förutsatt att regeln är riktig (a.a.) 

Abduktion i form av kreativ abduktion är unik och nyskapande. Forskaren be-
traktar något utifrån en tolkningsram – som ingen tidigare gjort, eller som åtmin-
stone bryter mot konventionella tolkningar. Abduktionen förutsätter (förutom ingå-
ende kunskaper om etablerade alternativa teorier, modeller och tolkningsramar) en 
kreativ tankeprocess som gör det möjligt att uppmärksamma relationer och sam-
manhang som inte är givna eller uppenbara – att formulera nya idéer om hur före-
teelser hänger samman, att tänka sig något i ett annorlunda sammanhang, en för-
måga ”att se något som något annat” (Danermark 1997 s. 149). 

Min tolkning av detta resonemang är att man under forskningsprocessen inte är 
låst vid en teori som skall prövas eller testas. Inte heller att man inte får tillföra nya 
teorier under resans gång. Det är hela tiden en växling mellan teori och praktik. Var 
finns då denna studie i dessa vindlingar mellan att skapa teori eller verifiera andras 
teorier? Ja, den har varken en uttalad induktiv eller deduktiv ansats, syftet är inte 
att nå antingen teorigenerering eller teoriverifiering, den söker inte heller kausala 
förklaringar, även om vissa tolkande förklaringar i form av förutsättningar presen-
teras. Min studie är empirisk, beskrivande och tolkande, ansatsen kan nog närmast 
beskrivas som abduktiv och, förhoppningsvis, reflekterande. Att beskriva den i 
termer av kreativ tillkommer tack och lov inte mig som författare att göra, men 
förhoppningsvis uttrycker avhandlingen ambitionen att belysa handledning ur ett 
perspektiv som inte varit särskilt frekvent behandlat tidigare. 

Min studie kan sägas ha en abduktiv slutledningsinriktning. Att vara brett be-
läst inom ett område kontra ”totalt blank”, kan lösas genom att man är brett beläst 
samtidigt som man ”blankar” på en smal sektor, dvs. den sektor man empiriskt fo-
kuserar på, i mitt fall specifikt forskarhandledning,. Jag försöker ”blanka” på hand-
ledarens perspektiv, tydliggöra och se mina begränsningar. Jag har en del kunskap 
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om handledning, men inte i att handleda doktorander. Det har bara de intervjuade 
personerna. 

Sanningslikhet i tolkningar 
Denna studie är inriktad på att beskriva erfarna forskarhandledares syn på handled-
ning. Men, eftersom det är jag som dokumenterar, är det min bild av deras beskriv-
ningar som läsaren förhoppningsvis skall uppleva tilltro till. Sanning eller inte kan 
diskuteras, min avsikt är snarare att det uppstår någon form av acceptans av hur jag 
har nått mina resultat och förståelse för mina metoder och argument. 
 

... there exist multiple, socially constructed realities ungoverned by any natu-
ral laws, causal or otherwise. ”Truth” is defined as the best informed (amount 
and quality of information) and most sophisticated (power with which the in-
formation is understood and used) construction on which there is consensus 
(although there may be several constructions extant that simultaneously meet 
that criterion) (Guba & Lincoln, 1989 s. 84) 

 

Uppfattningar om ”sann” kunskap beskrivs ibland i form av dikotomin objekti-
vism–relativism, dvs. antingen finns det teorier som kan vara sanna eller så är teo-
rierna varken sanna eller falska. Men, man kan också ta en tredje position i form av 
teoretisk realism och i stället för att polarisera sanningsbegreppet ersätta detta med 
sanningslikhet71, inte att förblandas med sannolikhet. Sanningslikheten finns i tolk-
ningen av innebörder. En tolkning påverkas emellertid av vad man har med sig i 
bagaget som forskare, vilken förförståelse man har av det man studerar. Teorier, re-
ferensramar, erfarenheter – allt påverkar både problemområde, metodval och resul-
tattolkningar. Förförståelse består av egna erfarenheter inklusive språk och ideolo-
giska föreställningar72. 

Sanningslikhetens trovärdighet 
Förförståelse eller liknande benämningar har behandlats ur lite olika perspektiv och 
har även jämförts sinsemellan. En annan uttrycksform är t ex i Polanyis vokabulär 
en persons referensram (Polanyi 1958). Danermark (1997) gör ytterligare jämförel-
ser med andra begrepp som liknar förförståelsen, han nämner Poppers förväntans-
horisont, Kuhns paradigm och Feyerabends generella bakgrundsteorier. Förförstå-
elsen innefattar alltså all den kunskap man har skaffat sig, hämtad från olika praxi-
ser, miljöer och kontexter, uttalad eller inte uttalad. Ser man till handledarna i min 
studie så är således vars och ens kunskap eller kompetens i en viss mening unik. 

Rolf (1995) menar (med hänvisning till Kuhn och Polanyi) att en traditions ra-
tionalitet tillfullo endast kan bedömas inifrån traditionen själv. Man skulle kunna 
översätta det med att bara en handledare som tillhör en viss forskningsgrupp eller 
institution skulle kunna förstå helheten i handledningen. Vad kan det få för konse-

                                                 
71 Uttrycket sanningslikhet myntades av Johnsson år 1984 enligt Selander (1986) och Da-
nermark (1997). 
72 Se vidare t ex Danermark (1997). 
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kvenser för denna studies sanningslikhet? Kan man överhuvudtaget studera ett så 
komplext fenomen som handledning i olika discipliner med metoder som kanske 
inte är vedertagna i alla traditioner och därefter sprida forskningsresultaten och få 
legitimitet utanför den egna traditionen? Menas det att konsensus inte kan uppnås 
mellan personer från olika praxiser eller olika discipliner? Jag tolkar det inte så, jag 
själv finner ju faktiskt tilltro till en mängd forskning som inte är stämplad ”peda-
gogisk”. Danermark (1997) ger en möjlig förklaring och menar att forskningsresul-
tat skall ses som ”felbara” i meningen att de kritiskt skall kunna ifrågasättas. För att 
kunna nå en form av konsensus med den som läser eller lyssnar är enda möjlighe-
ten för en forskare att vara tydlig med tillvägagångssättet. Genom att redovisa 
forskningsläget, klargöra sin tolkningsteori och redovisa personliga erfarenheter 
som varit betydelsefulla eller relevanta nås konsensus73. 

Om en studies resultat skall accepteras beror på hur tydligt tillvägagångssättet 
är beskrivet. I mer experimentellt designade studier är validitets- och reliabilitets-
frågor viktiga, eftersom ett syfte med sådana studier rör generaliserbarhet, i mitt 
fall är det snarare trovärdigheten och äktheten i mina beskrivningar som är viktiga. 
Trovärdigheten består enligt Bryman (2002) av fyra delkriterier: tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. De fyra krite-
rierna har naturligtvis olika stark betydelse i olika studier, men mitt sätt att vara 
trovärdig bygger på förutom en strävan att vara tydlig med tillvägagångssättet ock-
så på en noggrannhet i datainsamlingen genom bandupptagningar av intervjuerna 
och på en noggrannhet i transkriberingen av de bandade intervjuerna. 

Trovärdigheten har även med en forskares trovärdighet gentemot informanterna 
att göra. Forskningsetiska överväganden och respekt för personers integritet är där 
viktiga ingredienser. I mitt fall har syftet med studien presenterats för alla intervju-
personer såväl muntligt som skriftligt. Det utlovade integritetsskyddet har genom-
förts genom en anonym kodning av alla utskrivna intervjuer samt borttagande av 
information som kan röja informanternas identitet. 

En tydlighet i beskrivningen av tillvägagångssättet har eftersträvats. Jag har 
trots en mycket flexibel samtalsliknande intervjuform haft en genomtänkt struktur. 
Trovärdighet har också eftersträvats genom en öppenhet hur jag har tolkat, jag ger 
exempel på tolkningar och slutsatser i form av citat ur intervjuerna. 

En vanlig kritik mot en studie som denna är att det finns svårigheter med att re-
plikera undersökningen, eftersom fenomenet som undersöks inte är beständigt över 
tid, utan är tids- och personbundet. En annan kritik som kan framföras mot en s.k. 
kvalitativ forskningsstudie är att den kan lida av bristande transparens eller 
”genomsynlighet”, dvs. beskrivning av hur undersökningen planerats och genom-
förts (Bryman 2002, s. 271). En noggrann redovisning av hur planering och ge-
nomförande av studien samt beskrivningar av hur analysen genomförts återfinns 
därför senare i avhandlingen. 

                                                 
73 Se vidare t ex Guba & Lincoln (1994); Alvesson & Sköldberg (1994) och Larsson (1994a 
& 1994b). 



100 
 

Variationsteori 
Jag stöder mig på teorier om att alla människor har en egen uppfattning eller för-
ståelse av ett fenomen. Den egna handledningen borde alltså te sig olika för olika 
handledare och det borde finnas en variation i både uppfattningen om begreppet 
handledning och i hur handledningen tar sig uttryck. 

Variationsteorin, vilket har utvecklats ur fenomenografin, har haft viss betydel-
se för mitt arbete (Marton et al 1977, 1986; Marton & Booth 2000). Fenomenogra-
fin startade under 70-talet med studier om inlärning (Starrin & Svensson 1994). 
Den har utvecklats mot människors uppfattningar av (senare erfarande av) omvärl-
den och, som Marton och Booth skriver, ”variationen i människors sätt att erfara 
sina världar” (2000 s. 159). Marton och Booth (2000) beskriver inriktningen på sitt 
forskningsområde som att de avser att 
 

ta människors erfarande på allvar, och att utforska den fysiska, sociala och 
kulturella värld de erfar. Den värld vi griper oss an är världen som den upp-
levs av människor. Av den lärande individen – varken individuella konstruk-
tioner eller oberoende verkligheter; de individer, de lärande som vi studerar 
är människor som erfar aspekter av den världen, de är varken bärare av men-
tala strukturer eller behavioristiska aktörer (a.a. s. 29 ff.) 

 

Inom den tolkande forskningen ser fenomenografin förståelse av olika fenomen 
som en viktig drivkraft, sanningsbegreppet är inte det viktigaste. Det är inte möjligt 
att uppnå kunskap om ”verkligheten” som sådan, frikopplat från det subjekt som 
skapar kunskapen. Man fokuserar inte på kunskapsbegreppet, utan fokuserar på lä-
randet genom den lärandes erfarande av lärande. Det fenomenografin vill beskriva 
är hur fenomenen uppfattas av människor, att söka innebörder i stället för förklar-
ingar, samband eller frekvenser. Kopplingen mellan fenomenografin och denna av-
handling kan då sägas vara fokuseringen i handledarens erfarande av handledning. 
Mitt intresse omfattar emellertid även frågor som rör vissa samband mellan olika 
handledares uttalanden. 

En grundläggande faktor inom fenomenografin är första respektive andra ord-
ningens perspektiv, en distinktion mellan två olika forskningsobjekt, där fenome-
nografin tar andra ordningens perspektiv (Marton & Booth 2000). Begreppet första 
ordningens perspektiv handlar om fakta och kan observeras utifrån, andra ordning-
ens perspektiv handlar om hur någon upplever något, hur det ter sig för någon. För 
att använda fenomenografins språkbruk; mina data består av data sedda såväl ur 
första som ur andra ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv antas när 
jag ger en beskrivning av kontexten och sätter studien i ett sammanhang med redo-
visningar av t ex vilka personer som ingår. Andra ordningens perspektiv antas i 
studiens intervjuer, analys och tolkning. Det finns alltså såväl deskriptiva som mer 
analyserande, tolkande avsnitt i avhandlingen. 

En fenomenografisk forskare bör enligt författarna i varje stadium medvetet ta 
ett steg tillbaka från sitt eget erfarande av fenomenet, vilket kan tolkas som att man 
parentetiserar sitt eget erfarande. Men, författarna menar samtidigt att ett klargö-
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rande av en forskares tidigare erfarenheter kan vara motiverat. Med hänvisning till 
Sandberg (1994) skriver Marton och Booth (2000) att 
 

det är möjligt att det finns utrymme för ett komplement till fenomenografiska 
undersökningar, med ett fenomenologiskt klargörande om de erfarenhetsmäs-
siga grunderna för forskarens reflektioner om andra människors erfaranden 
(a.a. s. 158) 

 

En beskrivning av den egna förförståelsen kan alltså vara meningsfull, att både be-
skriva sin kunskap men även sin s.k. ickekunskap kan vara till gagn för om studi-
ens resultat accepteras. Min utgångspunkt att all tidigare erfarenhet har betydelse 
gäller därför både för mig som forskare och för mina informanter i deras roll som 
handledare. 

Förståelse ger mening och påverkar lärandet 
Vårt sätt att förstå världen styr vårt sätt att utforska världen och utveckla vårt ve-
tande. Sandberg och Targama (1998) för samman den fenomenologiska principen 
om livsvärlden med en fenomenografiskt tolkande ansats. De menar att vi lever och 
handlar inom vår förståelse av verkligheten, vilket kan tolkas som att vår förståelse 
ger mening åt det vi studerar, den påverkar alltså vårt lärande. För sitt forsknings-
område, organisation och ledarskapsforskning, ger Sandberg och Targama ett al-
ternativ till de rationalistiska och kognitivistiska perspektiven som de anser vara 
rådande. De förespråkar ett förståelsebaserat, tolkande perspektiv, vilket beskrivs i 
form av tre grundansatser: 

För det första menar de att vår kunskap om verkligheten är en social konstruk-
tion, där ”sanningar” ses som sociala konventioner, baserade på gemensamma erfa-
renheter inom ramen för en viss kultur, utvecklade via diskurser. Men, de menar att 
det finns både subjektiva individuella och sociala sanningar, beroende på att varje 
individ har sina egna erfarenheter. 

För det andra förespråkar de en subjektiv respektive social förståelse snarare än 
en objektiv förklaring till fenomen, människor har en ambition att förstå sin värld, 
forskningen står endast för ett av flera bidrag i utvecklingen av människors förstå-
else av sin verklighet. 

För det tredje menar de att människor handlar utifrån sin förståelse av verklig-
heten, människan är en aktiv varelse och handlar utifrån sin tolkning och förståelse 
av den specifika situationen, även om hon inte alltid är medveten om vad som är 
fakta respektive värderingar. 

Slutsatsen av deras studie är att om man vill påverka skeendet i en verksamhet 
bör man inte nöja sig med att förändra förutsättningarna, man har också möjlighet 
att försöka påverka människors förståelse av vad dessa förändringar innebär. Det 
kan vara möjligt att uppnå effekter utan att göra några förändringar i verksamheten, 
det kan vara tillräckligt att enbart påverka människors förståelse av de givna förut-
sättningarna. 

Gemensamma reflektioner och ifrågasättanden i olika gemenskaper skulle kun-
na utveckla den gemensamma förståelsen. I följande citat ser jag starka kopplingar 
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till akademin, jag gör en travestering från ledare och chef till handledare mm. Mina 
tillägg skrivs mellan [ ]. 
 

En ledare [handledare] som varit med i organisationen en tid, är delaktig i 
den gemensamma förståelse som utvecklats på arbetsplatsen. Man är en del 
av kulturen i företaget [forskarutbildningen]. Chefer [Handledare] borde 
kunna ta vara på det försprång som de har i de meningsskapande processerna 
i företaget [forskarutbildningen] och utnyttja det för att utveckla företagets 
verksamhet [handledningen]. Men för att kunna klara detta under längre tid, 
måste cheferna [handledarna] själva sörja för att deras egen förståelse blir 
ifrågasatt och prövad. 

 

… Kanske måste man på chefsnivåer [handledarnivåer] utveckla särskilda 
gemenskaper, där det är legitimt att vara sökande och ifrågasättande. Kanske 
behövs mer än idag förtroendefulla samtalspartners, som utvecklat en profes-
sionell skicklighet när det gäller att tydliggöra sina klienters [doktoranders] 
förståelse och kan hjälpa dem att få perspektiv på sig själva. (a.a. s. 166) 

 

Jag kan inte göra några förändringar i andras praktiska utövande, men jag menar, 
inspirerad av Sandberg och Targama (1998), att om handledare blir mer medvetna 
och förstår hur de agerar, ordnar de förhoppningsvis behövliga förändringar själva. 

Att lära tillsammans med andra 
En handledare utvecklar sin kunskap om handledning i den omgivning som hon el-
ler han verkar i. De erfarenheter som handledaren gjort och gör, av egen kraft 
och/eller i samtal med andra personer i olika sammanhang, är med och formar den 
egna handledarpraxisen, en icke ändlig process. Handledningskompetensen utveck-
las olika i olika miljöer. Till viss del är varje handledares praktik unik, men den de-
las också till stora delar av andra i den gemensamma kulturen. Utvecklingen kan 
beskrivas som 
 

en socialisation in i en värld av handlingar, föreställningar och samspels-
mönster som är kulturella och som existerar i och genom kommunikation, 
och som därför skiljer sig åt mellan samhällen och livsmiljöer. (Säljö 2000 
s. 68) 

 

Lärande och kunskapsbildning sker inte bara i barnaåren, människan lär sig hela li-
vet. Kunskapsbildandet beror på i vilken kultur man lever, vilka upplevelser man 
får möta samt är beroende av andra personer. Det är alltså inte så att lärandet sker i 
ett vakuum, utan det sker oftast tillsammans med andra människor. I ett sociokultu-
rellt perspektiv beskrivs lärandet av Säljö (2000): 
 

Människor föds in i och utvecklas inom ramen för samspel med andra männi-
skor. Alltifrån begynnelsen gör vi våra erfarenheter tillsammans med andra. 
Dessa medaktörer hjälper oss – oftast helt oavsiktligt – att förstå hur världen 
fungerar och skall förstås. Vi kan med andra ord säga att kunskapstraderingen 
sker genom att världen förtolkas – eller för att använda det begrepp som är 
grunden för ett sociokulturellt perspektiv: medieras – för barnet genom lek 
och annan form av samspel med personer i omgivningen. Vi lär oss helt en-
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kelt att uppmärksamma, beskriva och agera i verkligheten på det sätt som 
omgivningen tillåter och uppmuntrar. (a.a. s. 66) 

 

Lave och Wenger (1991) beskriver samma fenomen som att lärandet sker i ”a 
Community of practice”. Deras beskrivning av ”legitimate peripheral participation” 
innebär att t ex en doktorand legitimt är medlem i gruppen, men är en perifer med-
lem som efterhand lär sig tillsammans med de andra och närmar sig den innersta 
s.k. kärnan av kompetens. Denna förändras emellertid ständigt av alla som ingår i 
praxisen, alla lär och påverkar lärandet. 

Att lära sig att bli handledare fordrar att man finns och verkar i sin miljö, att 
man tillhör diskursen. Bruner (1996) beskriver hur man får tillträde till en diskurs; 
han benämner fenomenet ”discoursing”. Varje faktas, förslags eller påståendes me-
ning är relativt till den referensram som har konstituerat den. Bruner tar visserligen 
exempel från hur en student får tillträde till en diskurs genom att delta i en kurs, 
men förhållandet är mycket lätt att applicera på andra situationer: Avsikten med att 
läsa en kurs (eller att vara doktorand på en viss institution eller att vara ny handle-
dare) är inte så mycket att lära in en mängd fakta, begrepp eller teorier, utan att ha 
förmågan att läsa eller lyssna till vad som sägs av ”experterna” inom diskursen och 
att tala eller skriva på det sätt som har styrka inom diskursen. Fakta, begrepp och 
teorier är inbäddade i diskurser som ger dem mening (a.a.). 

Att lära, kunna eller uttala 
Kunskaps- respektive lärandebegreppen är komplexa fenomen. Begreppet kunskap 
associeras i vissa sammanhang till något mätbart eller mer statiskt än lärande och 
begreppet lärande associeras ofta till en process. Så behöver inte alltid vara fallet. 
Kunskap beskrivs ibland i termer av explicit respektive implicit kunskap, kunskap 
som beskrivning, kunskap som kunnande. En traditionell definition på kunskap en-
ligt de gamla grekerna är ”en sann tro förenad med goda grunder”. Ett sätt att 
komma ifrån kvantifieringstankarna är att t ex dela in yrkeskunskap i olika delar, 
påståendekunskap, färdighetskunskap, förtrogenhetskunskap och omdöme (Jo-
hannessen i Florin 2001 s. 83). 

Dahlgren74 tredelar kunskapsbegreppet och menar att kunskap består av tre 
”former” av kunskap; katalog, analog och dialog kunskap. Den kataloga innebär 
reproducerad faktakunskap, den analoga kunskapen är jämförbar med förståelse-
kunskap och den dialoga kunskapen kan ses som den synliga ytan, eller, med 
Dahlgrens formulering; kunskap i bruk, kunskap i växelspel. Den dialoga kunska-
pen behövs för att skydda den kataloga och den analoga kunskapen. Ingen av de 
olika formerna går att undvara. Sist men inte minst konstaterar Dahlgren att den 
person som uttalar sin kunskap är den som lär sig mest. 

En slutsats som kan dras från detta resonemang är att en handledare som uttalar 
hur handledningen sker, utvecklar sitt handledarskap enbart genom att uttala detta. 

                                                 
74Beskrivet vid en föreläsning i Vänersborg, september 1999 under temat ”Kunskap och 
lärande i kunskapssamhället” samt i Dahlgren & Szczepanski (1997). 
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Utveckla förståelse genom reflektion 
Att påverka sin förståelse kan också ses som att man utvecklar sin handledarkom-
petens, sitt sätt att handleda (Sandberg & Targama 1998). Det fordrar att man intel-
lektuellt bearbetar sitt vetande om hur man handleder, med andra ord att man re-
flekterar över sitt sätt att handleda, men vad innebär egentligen reflektion? 

Det latinska ursprunget ”flectere” står för böja eller vända och ”re” står för 
bakåt, tillbaka eller åter. (Bengtsson 1996 s. 72). Jag har tidigare definierat ordet 
enligt SAOL; återkasta, återspegla; tänka, överväga, eftersinna, tänka efter. Ur-
sprungligen infördes termen i optiken i betydelsen ljusets återkastande mot t ex en 
spegel, men används alltså även om mänskliga aktiviteter. 

Reflektionsbegreppet är naturligtvis kopplat till ett fenomen, en situation eller 
en händelse, något vi är medvetna om. Men, är all kunskap medveten? Schön 
(1983) beskriver våra vardagliga praktiska kunskapers egenskaper, ”knowledge–in-
action”, något som vi oftast är omedvetna om. 
 

Det finns handlingar, igenkännanden och bedömningar som vi kan göra spon-
tant. Vi behöver inte tänka på dem före eller under själva utförandet. 

 

Vi är ofta omedvetna om att vi lärt oss att utföra dessa saker. Vi bara gör dem 
helt enkelt. 

 

I vissa fall har vi en gång varit medvetna om den förståelse som senare inför-
livades i vår känsla för handlingen. I andra fall har vi kanske aldrig varit 
medvetna om den. Men i båda fallen är vi vanligtvis oförmögna att beskriva 
den kunskap som vår handling blottlägger. (a.a. s. 30) 

 

Schön delar det professionella reflekterandet i två delar, ”reflection-in-action” och 
”reflection-on-action” och utgår från en underförstådd kunskap-i-handling. 

Enligt Bengtsson (1996) förekommer tre olika former av reflektion. Den första 
är något som sker i handlandet. Den andra är något som är skilt från handlandet och 
av annat slag, nämligen en kognitiv verksamhet som kan vara en begrundan eller 
fundering. Den tredje är reflektion som något som själv är ett handlande, en slags 
självforskning. Det finns en komplikation som rör det som är intuitivt respektive 
reflekterat, Bengtsson menar att det skulle underlätta förståelsen om man gjorde en 
skillnad mellan att tänka i och tänka på, ”thinking-in-action” och ”thinking-on-
action”. Skillnaden skulle vara att reservera det första begreppet för ett både intui-
tivt och reflekterat tänkande och det andra begreppet för enbart ett reflekterat tän-
kande. Bengtsson framför tre ställen för tänkande, relaterat till handlingar som inte 
är i handling. Man kan tänka före handlandet, efter handlandet eller så kan man av-
bryta handlandet och tänka när problemet uppstår. Reflection-in-action kan vara ett 
exempel på avbrott i handlingen, Enligt Bengtsson visar Schöns egna exempel att 
det faktiskt rör sig om avbrott i handlingen snarare än integration av reflektion i 
handlingen. Reflektion avser ibland intellektuella aktiviteter skilt från handlandet t 
ex tänkande, funderande och begrundan. I dessa sammanhang faller prefixet ”re” 
bort, det är då alltså inte nödvändigt att ha en bakåtriktad referens. Reflektion an-
vänds ofta i betydelsen självreflektion och tänkande, Bengtsson förespråkar självre-
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flektionen som ett medel för etablera distans till oss själva och vår praxis, att få 
självkunskap, kunskap om den egna yrkespraxisen (a.a.). 

Även den tidigare nämnda studien av Sandberg och Targama (1998) ser reflek-
tion som en förutsättning för utveckling av förståelse. Förståelsen kan här jämstäl-
las med Bengtssons kunskap om den egna yrkespraxisen. Tre grundläggande for-
mer för reflektion framhålls; självreflektion, dialog och att läsa forskning. De två 
sistnämnda är även omnämnda av Bengtsson. Självreflektion innebär att man i oli-
ka sammanhang kliver ur arbetsutförandet och börjar reflektera över sitt eget sätt 
att förstå arbetet. Dialog med kollegor innebär att man tillsammans reflekterar över 
sin egen och andras förståelse av samma arbete och slutligen, att ta del av forsk-
ningsstudier kring sitt eget arbete kan vara ytterligare ett sätt att skapa distans och 
därmed reflektion över sin egen förståelse av arbetet (a.a.). 

Man kan ha nytta av att få en struktur i reflekterandet för att det inte enbart 
skall vara en tillfällig eftertanke. Enligt Lauvås och Handal (2001) har reflektion 
likheter med andra aktiviteter såsom planering, diskussion och tillbakablickande. 
Handal (1996) särskiljer dem emellertid genom att reflektion måste vara medveten. 
Reflektion är: 
 

en medveten aktivitet, där den som reflekterar är medveten – oftast genom 
verbalisering – om de förhållanden som han/hon funderar över. Han/hon hål-
ler medvetet fast vid sina tankar och försöker förstå det som sker eller har 
skett med referens till den egna kunskapen för att ge sig själv (och andra) 
förklaringar till det inträffade (a.a. s. 109). 

 

Reflektion är alltså en aktivitet där något som tidigare har inträffat bearbetas på nå-
got sätt, analytiskt kan det indelas i tre faser; då upplevelserna återerövras, då man 
funderar över dem och då man bedömer eller utvärderar dem. 
 

Vi tar fram och undersöker det som skedde 
 

Vi återupplivar de känslor som detta gav upphov till hos oss 
 

Vi bedömer upplevelsen eller erfarenheten på nytt 
 

(Lauvås & Handal 2001 s. 81, med hänvisning till Boud, Keogh & Walker.) 
 

Enligt dessa beskrivningar känner man inte efter intuitivt utan bearbetar medvetet 
något som hänt tidigare. Skillnaden mellan vad som är intuitivt och vad som är re-
flekterat kan beskrivas som att det förstnämnda sker här och nu medan något som 
är reflekterat har skett tidigare. 

Johansson och Kroksmark (1996) studerar didaktisk intuition och beskriver re-
flektionsbegreppet som en av flera tänkbara intuitiva möjligheter. De ser också re-
flektion som en medvetandeakt, att man vänder och repeterar ett handlande. 
 

Reflektionen är alltid retroaktivt tänkt, dekontextualiserad och där-varande 
 

… didaktiska handlingar i oväntade sammanhang är här-varande, omedelba-
ra, kontextuellt utvecklade; följsamma och internaliserade i beprövad erfa-
renhet. (a.a. s. 85–86) 
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Didaktisk intuition är således erfarenhetsgrundad och handlingsorienterad. Förfat-
tarna drar paralleller till Dreyfus och Dreyfus resonemang, och kopplar även sam-
man intuitionen med tyst kunskap, eftersom intuitivt handlande på något sätt är en 
innehållslig transformation av tidigare vardags- utbildnings- och yrkeserfarenheter. 
I intuitionen delas den som erfar och det erfarna inte upp i t ex någon logisk analys 
eller reflekterad sekvensering (a.a.). 

Dewey (1933) var tidig med att beskriva reflektionsprocessen. Reflektion inne-
bär att man observerar med hjälp av sina sinnen, men även med hjälp av minnen av 
observationer, som utgör ”fakta i målet”. 
 

Detta kontinuerliga samspel, mellan dels de fakta som observationen blott-
lägger och dels den föreslagna lösningen och de föreslagna metoderna för att 
handskas med situationsvillkoren, fortsätter tills en föreslagen lösning upp-
fyller alla villkoren i situationen och inte motsäger något observerbart drag i 
den. (a.a. s. 13) 

 

Dewey beskriver det reflekterande tänkandet i fem faser. Det startar med ett för-
slag, därefter formas ett problem från något man känt, man använder hypoteser 
som styr observationer, går vidare med resonemang och slutligen sker en prövning 
av hypoteserna. Ordningsföljden är inte alltid given, men tänkandet går från ett pre-
reflekterande till ett post-reflekterande med hänvisning såväl till det förflutna som 
till framtiden. Dewey menar att man kan reflektera för sig själv, men han, som 
många andra, framhåller resonemangets betydelse, individens tidigare erfarenheter 
och utbildning, men även hur kulturen och vetenskapen ser ut, har betydelse. 

Reflektion startar alltså med en upplevelse av någon observation. En form av 
reflektion är enligt Dewey inom en person, med andra ord i form av självreflektion. 
Men, om man skall observera sin egen praktik kan det vara svårt att ensam hitta 
något som är föremål för observation. För att kunna urskilja något klart behövs nå-
gon motpol, någon kontrast eller observation lite på distans. Bengtsson (1993) pe-
kar som nämnts på att distansering är en nödvändighet för att kunna reflektera över 
sin egen praktik. För att skapa distans till sig själv och sitt eget handlande behövs 
träning, att göra subjektet till objekt är ingen självklar och enkel aktivitet och man 
kan behöva hjälp för att en dialog skall komma till stånd (a.a.). 

Man kan således inte urskilja något klart utan att det finns något som är olikt. 
Variation är nödvändigt för att man skall kunna urskilja något, antingen man vill 
bli bekräftad eller utmanad (Bowden & Marton 1998). Kunskap är viktig för att 
kunna hantera nya situationer och kunskap utvecklas i ljuset av variation i omgiv-
ningen. 
 

As we are simultaneously aware of the new and the old, and as the new in 
this way gains its meaning through the old, and as meaning is constituted 
through the discernment of different aspects of the situation, and as discern-
ment is born out of awareness of dimensions of variation, it is by experienc-
ing variation in certain respects that we can equip ourselves for the future. 
(a.a. s. 36) 
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Reflektion och variation är två grundstenar i min syn på kunskapsutveckling. Den 
tredje grundstenen är fenomenet som är tänkt variera, som skall vara föremål för 
reflektion och hur man får fatt på det. I mitt fall är fenomenet den specifika upp-
fattningen om handledning som handledarna har, deras förståelse av hur de handle-
der. Den tredje grundstenen kan beskrivas som tyst kunskap i perspektivet tidigare 
inte uttalad kunskap om handledningen. 

Tyst kunskap  
All yrkesutövning, så även utövandet av forskarhandledning, inrymmer kunskap, 
både känd kunskap som går att förmedla till andra och inte uttalad kunskap. Den 
sistnämnda formen kan antingen vara så självklar att man därför inte talar om eller 
ens reflekterar över den, eller också går den inte att eller är mycket svår att verbali-
sera. 

Ett sätt att beskriva olika former av kunskap är att särskilja påståendekunskap 
från färdighetskunskap, knowing that respektive knowing how,75 där det sistnämnda 
innehåller kunskap som ofta är outtalad, tyst. Begreppet tyst kunskap, tacit know-
ledge, har myntats av Polanyi, enligt Rolf (1991) med stark influens av Wittgen-
steins teori om intransitiv förståelse. De filosofiska tolkningarna av Wittgenstein 
har ofta sitt ursprung i förståelse av t ex konst, men återfinns även i sammanhang 
som yrkeskompetens och praxis. Gemensamt är emellertid att sammanhanget, kon-
texten, har en stor betydelse för förståelsen av ett fenomen. 

Begreppet praxis kan beskrivas som ”ett begrepps intellektuella innehåll och 
dess etablerade användning” (min översättning, Johannessen 1989 s. 55), men att 
definiera praxis på logiska grunder är svårare, enligt Johannessen är det inte möj-
ligt utan går bara att synliggöra genom exempel. 
 

Siden forestillingen om praksis blant annet utgør helheten av et begreps 
intellektuelle innhold og dets etablerte anvendelse, kan det av logiske grunner 
ikke komme på tale å definiere praksiser. For enhver definisjon vil måtte 
ansees som en regel som i konkrete tillfeller skal følges. Derfor må vi nøye 
oss med å gi eksempler og veilede deres anvendelse (a.a. s. 55). 

 

Tyst kunskap synliggörs genom exempel, det menar även Rolf (1989), en traditions 
kunskapsarv går inte helt att verbalisera. För att kunna förstå och utöva det är det 
nödvändigt att delta i praxisen: 
 

Man kan förvärva en traditions hela kunskap endast i direkt kontakt med dess 
utövare. Den personliga kunskapen förvärvas tillfullo endast där kunskapen 
utövas (a.a. s. 23). 

 

Tyst kunskap har debatterats i Sverige sedan 60-talet, till en början angående dato-
riseringens påverkan av synen på artificiell respektive mänsklig kunskap. Begrep-
pet tyst kunskap har använts i samband med tankar om professionalisering av t ex 
yrkesgrupper inom vård och skola, dvs. andra än i sociologisk tradition definierade 
professioner som läkare, jurister och präster. Den tysta kunskapens betydelse i 
                                                 
75 Begreppen introducerades enligt Rolf (1991) av Ryle 1949. 
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praktisk yrkeskompetens har lyfts fram och därmed givit upphov till diskussioner 
om den kan låta sig artikuleras, reflekteras och intellektualiseras eller ej. En orsak 
till att den tysta kunskapens existens försvarades kan förklaras med att den utgjorde 
en form av revirbestämning, den självständiga autonomin i vissa yrkesgrupper 
kunde vara i fara om den s.k. tysta kunskapen skulle kunna artikuleras (Andersson 
& Elzinga 1988). 

Utgångspunkter i debatten att definiera den tysta kunskapen har bland annat va-
rit Wittgensteins senfilosofi och begreppet osägbarhet, Polanyis beskrivningar av 
”tacit knowledge” men även som tidigare nämnts Kuhns paradigmresonemang. 
Tongivande röster såsom Johannessen och Rolf har inte alltid haft samma synsätt. 
Tonen dem emellan har stundtals varit ganska hätsk vems tolkning som skall vara 
gällande. Rolf redogör för olika forskares jämförelser med tyst kunskap och kritise-
rar bland annat vissa filosofiska tolkningar av Wittgensteins begrepp osägbarhet. 
Johannessen menar att Wittgenstein aldrig talar om tyst kunskap, men att hans re-
sonemang om det utsägbara respektive det outsägbara idag skulle ha tillhört dis-
kussionen om tyst kunskap (se vidare Johannessen & Rolf 1989; Johannessen 
1999, 2001; Rolf 1991). 

Rolf (1989, 1991) har bearbetat Polanyis kunskaps- och samhällsteori och me-
nar att tyst kunskap kan kategoriseras utifrån kunskapens uppkomst, kunskapens 
innehåll eller kunskapens funktion. Polanyis teori om tyst kunskap rör kunskapens 
funktion, kunskapen kan fungera tyst, oartikulerad, men den kan fokuseras, artiku-
leras och finslipas, och därefter i en ny form åter bli tyst. Men, all artikulerad kun-
skap vilar på tyst kunskap. 
 
 

 KUNSKAPENS INNEHÅLL 
Vad man vet: Påståenden, färdigheter, 
värdering, hållning 

 

 
 
 
 
 

     

KUNSKAPENS UPPKOMST 
Hur man fått veta: 
Genom träning, erfarenhet, 
berättelser, mästare–
lärlingsförhållande 

  KUNSKAPENS FUNKTION 
Vad man använder kunskapen till: 
Ordna, sortera, förklara, för-
utsäga, handla, beskriva, ma-
nipulera 

 

Figur 9. Kategorisering av tyst kunskap enligt Rolf (1991 s. 27). 
 

Polanyi menar att språket är viktigt för att man skall kunna få syn på den tysta kun-
skapen och tradera kulturarvet. Mänsklig kunskap och språklig reflektion samver-
kar (Rolf 1991). 

Det som varit tyst kan ibland kläs i språk, utsättas för kritisk reflektion och 
kan under goda betingelser i förbättrad form åter förankras i personlig kun-
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skap. Språkligt och ospråkligt växer tillsammans. Det är så kulturen tar fäste i 
oss och blir till personlig kunskap. (a.a. s. 35) 

 

Polanyi (1958) särskiljer olika aspekter av tyst kunskap; den fenomenella, den 
funktionella, den semantiska och den ontologiska aspekten. Uppfattningen om den 
funktionella aspekten stöds av Rolf (1991) som menar att tyst kunskap då ses som 
ett slags redskap, något man använder för att åstadkomma något annat. Den tysta 
kunskapen skiftar emellertid, kunskap som i en situation fungerar tyst behöver inte 
ha denna funktion i en annan. I nedanstående beskrivning kan man lätt sätta in A 
som handledaren, S som handledningssituationen och O som doktoranden för att se 
hur en handledares tidigare erfarenheter används. 
 

Den tysta kunskap personen A har i situationen S, gentemot objektet O = De 
av A: s ”kunskaper” som A integrerar och tar för givna i S för att vinna kun-
skap om O eller handla gentemot O (a.a. s. 65) 

 

Johannessen (2001) tar efterhand mer eller mindre avstånd från den tidigare debat-
ten om tyst kunskap och menar att definitionskonflikten fått för stora proportioner 
utifrån den strängaste betydelsen av tyst kunskap. Han menar att den tysta kunska-
pen kan ses i tre betydelser, den första rör vardaglig kunskap som ofta inte temati-
seras för att det inte finns något behov att göra det. I den andra betydelsen citerar 
han Kuhn; ”kunskap som har tillägnats genom övning och som inte kan bli bestämt 
formulerad” och den tredje omfattar sådant som ”på principiella grunder inte låter 
sig artikuleras fullt ut med hjälp av verbalspråkliga medel” (a.a. s. 86). Han menar 
då att den tysta kunskapen kan ses dels i form av ett vardagligt vetande, dels som 
ett yrkeskunnande och dels som en estetisk kunskap. Som exempel på det vardagli-
ga vetandet anger Johannessen hur svårt det är att kunna verbalisera hur en väns 
ansikte ser ut och vad som gör att man känner igen sin vän. Som exempel på yr-
keskunnande anger han en glasblåsares kompetens; om en glasblåsare skall beskri-
va sin yrkeskunskap behöver han visa med exempel och kommentera dessa. Som 
exempel på estetisk kunskap anger han slutligen hur svårt det är att med ord be-
skriva hur en klang låter (a.a.). 

Yrkeskunnandet tas också upp av Göranzon (1990) som hänvisar till Wittgen-
steins påstående att det formellt inte går att göra en beskrivning av en yrkespraxis. 
Göranzon menar emellertid att analogier och konkreta exempel kan vara vägar att 
nå den tysta kunskapen. Andan i en praxis kan inte göras explicit genom en formell 
beskrivning och kunskapen som finns inom en praxis kan inte meddelas andra di-
rekt. Men, genom att reflektera över analogier eller exempel, ensam eller tillsam-
mans med andra, kan förhoppningsvis en del av den tidigare inte uttalade kunska-
pen uttalas. 

Det är inte den strängaste formen av tyst kunskap som jag söker i denna studie. 
Det är snarare den kunskap som ofta förblir otematiserad för att det inte funnits be-
hov eller anledning att formulera den. Enligt vissa forskare kan handledares tysta 
kunskap verbaliseras under vissa förutsättningar. Självreflektion, dialog med andra 
eller studier av tidigare forskning främjar som tidigare nämnts att kunskapen kan 
artikuleras (Sandberg & Targama 1998). En annan väg att få ord för sin tysta kun-
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skap är när man har något att jämföra med eller något som inte håller måttet, något 
som alltså avviker från praxisen. Salzer–Mörling (2003) menar att en text kan fun-
gera som den avvikelse som behövs: 
 

All den tysta kunskap som handledaren besitter blir vid läsandet av texten 
möjlig att mobilisera. De ideal och krav som inte kan verbaliseras i allmänna 
ordalag kan uttryckas först då den konkreta texten föreligger. Inför texten kan 
måttstockarna tas fram och diskussionen inledas om vad som ytterligare 
krävs för att nå rätt höjd. (a.a. s. 179) 

 

Göranzon med en forskningsmiljö vid KTH76 har sökt vägar för att främja artikule-
randet av tyst kunskap. Intresset har riktats mot ”metodutveckling för att sätta den 
tysta kunskapen i rörelse med avsikten att skapa kreativa och innovativa miljöer” 
(Göranzon 2001 s. 13). Redan 1985 tog Göranzon initiativ till det s.k. Dialogsemi-
nariet på Dramaten vilket behandlar frågor av typen: ”Hur överför man ett kunnan-
de från mästaren?” eller ”Hur kan man säkerställa att ett kunnande finns kvar i en 
grupp/organisation när en person försvunnit?” Kärnan i yrkeskunnande inringades 
så småningom under benämningen tyst kunnande. Tyst kunnande beskrivs som att 
det är knutet till tidigare erfarenhetsgrundad kunskap. Det skiljer sig från annan, 
mer teoretiskt inriktad kunskap genom att det är kontextberoende, dvs. dess uttryck 
är alltid bundet till situationer i vilka kunnandet visas i form av handlingar, gester 
och reaktioner, eller, som utövande av ett yrke. Den erfarenhetsgrundade kunska-
pen är därför problematisk att hantera i teoretiskt inriktad utbildning. Göranzon 
menar emellertid att s.k. analogiskt tänkande i samband med Dialogseminarieme-
toden är ett alternativ till traditionell mästarlära för erfarenhetsutbyte inom profes-
sionsutbildning77. Under senare år har Göranzons forskningsgrupp även inriktat sig 
på forskarhandledningens tysta kunnande. 

Forskarhandledning kan ses som en yrkespraxis, även om handledare själva of-
tare kanske hellre hänför sin yrkespraxis till forskningen och/eller ämnesinrikt-
ningen; det är kompetensen som forskare som doktoranden förväntas uppnå genom 
att delta i olika situationer och upplevelser. I uppgiften som forskare ingår emeller-
tid också handledning, även om det är en uppgift som ligger längre fram i tiden för 
doktoranden. En forskarhandledare bör således besitta en mängd kunskap om just 

                                                 
76 Starkt influerad av ovan nämnde Johannessen samt A. Janik och T. Nordenstam. 
77 Dialogseminariemetoden med inriktning mot forskarhandledning är även beskriven av 
Göranzon vid ett seminarium på KTH med Göranzons forskningsgrupp. Dialogseminarie-
metoden kan i korthet beskrivas som att erfarenheter väcks till liv med hjälp av yttre impul-
ser och som därefter reflekteras i olika former av dialoger. Deltagarna i seminarieserierna 
får läsa given litteratur, ofta vetenskapliga essäer. Alla läser samma texter och antecknar 
under tiden. Därefter formulerar deltagarna en skriftlig reflektion utifrån sina marginalan-
teckningar. Under själva seminarierna skrivs s.k. idéprotokoll där utvikningar och sidospår 
har en framträdande roll. Metoden används främst i tre typer av situationer; för att gestalta 
och förmedla erfarenhetsbaserad kunskap, inom utbildning och grupphandledning av dokto-
rander, samt som metod för insamling av empiri i forskning om yrkeskunnande (Göranzon 
2004 s. 5). 



111 
 

handledning, frågan är i vilken grad den uttalas. Lindén (1998) menar att den inte 
blir uttalad, den blir osagd på grund av att den innehåller vissa grundläggande an-
taganden som är så självklara att de aldrig ens uppmärksammas. Den blir inte utta-
lad, men för den skull behöver det inte betyda att den inte kan bli uttalad. 

En viktig uppgift för en doktorand, men som inte självklart uttalas av handleda-
ren, är att veta hur man skall bete sig som doktorand, dvs. socialisationen till fors-
kare i den egna miljön. Olika discipliner har utvecklat olika kulturer med olika 
praxis. Gerholm och Gerholm (1992) har studerat olika forskarutbildningskulturer 
och menar att hur de olika kulturerna fungerar är något man lär sig genom att verka 
i miljön, det tar tid och fordrar erfarenhet. Reglerna för hur arbetet skall bedrivas, 
vad som är viktigt, hur relationer skall skötas och vad som anses vara ett passande 
beteende skiljer sig åt mellan olika arbetsplatser och mellan olika akademiska di-
scipliner, men, reglerna är inte uttalade (a.a.)78. 
 
 

Teoriernas inflytande över metodval 
Bakom alla forskningsstudier ligger teorier som utvecklats ur tidigare forskning, 
teorier som styr såväl forskningsfrågor som metoder för att besvara dessa. Forsk-
ningsproblemet i denna avhandling utgår från vad handledare beskriver om sin 
handledning, hur de beskriver och om de beskriver. Jag bygger på teorier att varia-
tion fordras för att få fram tyst kunskap och utgår också från tidigare studier att 
handledning varierar. Metodvalet är därför styrt mot någon form av samtal, jag har 
valt att genomföra intervjuer som underlag för min empiri. 

Intervjuer kan vara mer eller mindre strukturerade, beroende på vilket syfte 
man har med studien. I mitt fall var avsikten att ha ett så öppet samtal som möjligt 
med intervjupersonerna för att de skulle kunna göra utvikningar och associationer 
utan att bli stoppade av begränsande frågor. Avsikten var också att under intervju-
erna ge tillfälle till reflektioner tillsammans med en annan person. 

Intervjuer medför alltid vissa styrningar och begränsningar. Intervjuaren påver-
kar med sin person, auktoritet, frågeformuleringar osv. och en intervjuad person 
kan svara som det förväntas av henne/honom. Intervjuer kan vara strukturerade i 
olika grad, från att vara så strukturerade att de nästan fungerar som muntliga enkä-
ter, avsedda att vara underlag för kvantitativa mätningar, hela vägen till helt ostruk-
turerade samtal (Ekholm & Fransson 1992; Lantz 1993; Kvale 1997, 2005; Bryman 
2002; Thomsson 2002). Mina intervjuer skulle jag vilja kalla guidade samtal, ut-
ifrån en strukturerad ingångsfråga. Guidning kan ske på olika sätt, ofta innebär det 
att intervjuaren har en skriftlig genomtänkt minneslista, en intervjuguide. Sådana 
intervjuguider kan också variera i detaljeringsgrad. Enligt Bryman (2002) bör en 
intervjuguide vara mindre specifik vid en ostrukturerad intervju. Detta blev tydligt 
under mina intervjuer. Den i förväg formulerade listan användes inte i någon större 

                                                 
78 Detta kan jämföras med Lave och Wengers (1991) beskrivning av lärande i ”a Communi-
ty of practice”, se min beskrivning s. 103.  
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utsträckning som intervjuguide, den fungerade snarare endast som en minneslista 
för mig och som inspirationslista för intervjupersonerna i slutet av intervjuerna. 

Olika frågetyper kan påverka intervjupersoner till att svara på ett icke avsett 
sätt. En intervjuare kan dessutom fråga om saker som är irrelevanta för resultatet. 
Ett sätt att undvika irrvägar är att vara fokuserad, lyssna och försöka bryta tillbaka 
till ämnet med strukturerade frågor (a.a.). Ett exempel på hur jag medvetet försökte 
främja min förmåga att fokusera var att jag inte genomförde mer än en, max två in-
tervjuer per dag. I de få fall då två intervjuer genomfördes, var en rejäl paus inlagd 
mellan de båda. Jag förberedde även för eventuellt nödvändiga överbryggningar 
och/eller återgångar till ämnet genom att utforma en lista med exempel på startord. 

När det gäller intervjumetodik har jag till vissa delar inspirerats av fenomeno-
grafins metoder. Fenomenografin förknippas ofta med en tydlig metodik där inter-
vjuer lägger grunden för empirin. Stor möda och mycket tid läggs på att formulera 
ingångsfrågor, eftersom när någon svarar på en fråga, svarar hon inte nödvändigt-
vis på det intervjuaren avsett med sin fråga, utan på sin egen tolkning av frågan 
(Larsson 1986; Starrin & Svensson 1994). Ingångsfrågan har varit mycket central i 
min studie, intervjupersonernas tolkning av frågan och svaret på den styrde hela in-
tervjun. Det svaret kunde jag dessutom använda som utgångspunkt för en ”omstart” 
om diskussionen kom för långt från ämnet. 

I fenomenografiska studier omfattar den empiriska undersökningen alltid en 
kvalitativ analys av utskrivna intervjuer som forskaren själv genomför (Alexan-
dersson 1994). Sådana studier bygger traditionellt på en viss arbetsordning som jag 
är inspirerad av, men inte följer i alla steg.  

Jag har funnit stöd i Alvesson och Sköldbergs (1994) beskrivningar av reflexiv 
tolkning när det gäller forskningsprocessens olika faser. Det är alltså OK att gå till-
baka eller gå utanför sitt utstakade spår för associationer som uppstår i takt med ny 
insikt. Jag har skrivit ner mina reflektioner under arbetets gång, men inte i den om-
fattning som jag nu in efterhand önskar att jag skulle ha gjort.79 Ibland har jag öns-
kat att jag i ett mycket tidigare skede kommit i kontakt med dialogseminariets me-
todik (Göranzon 2004) och kunnat utveckla mitt associativa skrivande mycket mer 
än vad jag har gjort. 
 
 
 

Alternativa metoder 
En grundläggande metodologisk fråga för min studie är hur man får fatt i någons 
yrkeskunnande. Man kan tänka sig olika metoder för att ge svar på den frågan, jag 
har valt intervjuer. Det finns dock forskare som anser att andra metoder är mer 
lämpade, Göranzon (2004) t ex anser att det inte är möjligt att använda traditionella 
undersökningsmetoder såsom direkt utfrågning genom enkäter eller intervjuer om 
man vill nå den innersta kärnan av kunnandet. Han menar att det bara kan ske ge-

                                                 
79 Skrivandets betydelse poängteras i många sammanhang, t ex i olika handböcker eller lik-
nande. Stenström (2003) som beskrivs på s. 72 och Rehn i samma antologi ger talande ex-
empel på skrivandet som process.  
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nom strukturerade samtal mellan forskaren och utövaren, naturligtvis förespråkar 
han den samtalsform som ingår i den av honom utvecklade dialogseminarie-
metoden. I sin forskning använder Göranzons forskningsgrupp ett aktionsforsk-
ningsinspirerat arbetssätt och antar ett sociokulturellt perspektiv. Med det menas att 
tänkandet sker i gemenskap, som en del av historiskt etablerade praxiser. Metoden 
kan med deras arbetssätt ses som en indirekt metod. Den är både en undersök-
ningsmetod och en metod för att utveckla yrkeskunnandet. Den innebär alltså ett 
deltagande och en medveten påverkan av forskarna under utbildningsliknande for-
mer. I min studie ingår endast metoder för undersökning, inte metoder som syftar 
till att även utveckla ett kunnande. Göranzon och hans forskningsgrupp fokuserar 
dessutom i första hand på de två högsta aspekterna av yrkeskunnande; skicklighet 
och expertis enligt Dreyfus kunskapsmodell. De är intresserade av de dynamiska 
aspekterna av yrkeskunnandet. 
 

För att nå förbi kompetensstadiet krävs risktagande och reflektion över kon-
kreta exempel och förlopp som leder en person vidare från kompetens till 
skicklighet (Göranzon 2004 s. 3). 

 

Till skillnad mot Göranzons forskning fokuserar inte denna studie någon speciell 
kompetensnivå utan försöker enbart att få så utförliga och tydliga beskrivningar 
som möjligt av handledning. 

Tidsekonomiska ramar sätter naturligtvis också sina begränsningar, både för 
mig och för mina informanter, Göranzons metod skulle ha krävt att handledarna 
skulle avsätta mycket större tidsresurser, vilket inte var genomförbart. 

Alternativ till urval 
Informanterna i denna studie kommer inifrån de miljöer de beskriver. Andra sätt att 
beskriva t ex en god miljö för handledning skulle kunna vara att studera fenomenet 
utifrån. Urvalsprincipen blir då en annan, t ex att följa Bennich–Björkman (1997) 
förfarande. Hon har i sin studie om olika forskningsmiljöer använt vad hon kallar 
”peer-vote assessment”. Den metoden ger ett bedömningsunderlag från andra aka-
demiker om vad de anser om, i studiens fall, en viss avdelning eller institution. Re-
sultatet blir det allmänna anseendet, ”a general reputation”. Studien bygger på en 
större enkätundersökning där kreativiteten skattas. Om man kort sammanfattar in-
nebär det att institutioner med topp- och bottenresultat i skattningen används som 
urval för den fortsatta intervjustudien. Bennich–Björkmans studie berör excellence, 
men mera på en kollektiv nivå och bygger på tidigare studier om kreativitet. 
 

In examining the processes that lead on to excellence our concern has been 
primarily to show which elements in intellectual organisation are to be found 
in such settings (a.a. s. 84). 

 

I mitt fall var detta inte aktuellt eftersom jag inte är intresserad av institutioner, 
grupper eller den inre miljön utan av enskilda personers beskrivningar av specifikt 
sin egen handledning. Men, Bennich–Björkmans metod kan vara mycket använd-
bar i en fortsatt studie där man kopplar ihop handledning på en individuell nivå 
med handledning på en kollektiv. 
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6. EN STUDIE OM FORSKARHANDLEDNING; 
KONTEXT OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Tidpunkt och kontext för studien  
Alla studier är påverkade av vid vilken tidpunkt och i vilken kontext de genomförs. 
Även former för källsökning är beroende av vid vilket tillfälle man söker. De data 
som ligger till grund för min avhandling är insamlade mellan hösten 2000 och vå-
ren 2002, huvudstudiens intervjuer med handledare genomfördes till största delen 
under hösten 2001. Därför redovisas i första hand statistik från denna tidpunkt. 

I början av 2000-talet fick man söka data från Statistiska centralbyrån, SCB, 
som redovisar högskolestatistik på uppdrag av Högskoleverket. Sedermera kan 
man via Högskoleverkets hemsida få tillgång till SCB:s data genom NU, Nationellt 
uppföljningssystem. Följande avsnitt har båda dessa källor. Några uppgifter som 
publicerats på vissa av universitetets hemsida skiljer sig något från de uppgifter 
som rapporterats till SCB, här redovisas enbart SCB:s officiella statistik. 

Vetenskapsområden och fakulteter i Göteborg 
Vårterminen 1999 ändrades redovisningskategorierna för högskolestatistik, de tidi-
gare redovisningarna utifrån fakulteter ersattes med fyra vetenskapsområden, be-
nämnda humanistiskt–samhällsvetenskapligt, medicinskt, naturvetenskapligt och 
tekniskt vetenskapsområde. Sveriges lantbruksuniversitet ligger utanför den nya 
indelningen och redovisas därför av SCB i ett eget vetenskapsområde. SCB:s redo-
visning har även ändrats när det gäller ämneskategorier. En ny indelning, benämnd 
nationellt forskningsämne, har införts, grupperad i tre nivåer. Den grövsta nivån 
omfattar 12 ämnesområden: humaniora och religionsvetenskap, rättsveten-
skap/juridik, samhällsvetenskap, matematik, naturvetenskap, teknikvetenskap, 
skogs- och jordbruksvetenskap och landskapsplanering, medicin, odontologi, far-
maci, veterinärmedicin samt övriga forskningsområden. 

Det går inte att direkt härleda fakulteter till ämnes- eller vetenskapsområden. 
Som exempel kan nämnas att en avhandling skriven på Chalmers och som spontant 
kunde räknas till det tekniska vetenskapsområdet och det tekniska forskningsämnet 
kan vara skriven inom det matematiska eller det naturvetenskapliga forskningsäm-
net. 
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Före 1999-01-01 var antalet fakulteter vid Göteborgs universitet färre och med 
en något annorlunda uppdelning. Utbildningsvetenskapliga fakulteten ingick då i 
den samhällsvetenskapliga, den odontologiska fakulteten i den medicinska och den 
konstnärliga fakulteten i den humanistiska fakultetens organisation. Jämförelser 
bakåt i tiden är därför något svåra att genomföra. 

Göteborg har för närvarande forskarutbildningar inom alla fyra vetenskapsom-
rådena. De tre förstnämnda, det humanistiskt–samhällsvetenskapliga, det medi-
cinska och det naturvetenskapliga, är förlagda till universitetet och det tekniska 
samt till viss del även det naturvetenskapliga finns på Chalmers tekniska högskola. 

Omfattningen av forskarutbildningar kan beskrivas i antal aktiva doktorander. 
Aktiva till minst 10 % är det mått som används vid bland annat SCB:s statistikbe-
räkningar. Höstterminen 2001 fanns ca 24 000 registrerade doktorander i Sverige, 
varav ca 77 % var aktiva. Enligt SCB:s statistik fanns vid årsskiftet 2000/2001 
närmare 3 900 aktiva doktorander vid Göteborg universitet och Chalmers. Om man 
antar att aktiva doktorander även i Göteborg motsvarar 77 % av det faktiska antalet 
inskrivna doktorander kan antalet aktiva doktorander då beräknas till ca 5 000. 

Göteborgs universitet består vid tiden för studien av åtta fakulteter; Handels-
högskolan, humanistiska, konstnärliga, matematisk-naturvetenskapliga, medicins-
ka, odontologiska, samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fakulteten. 
Till dessa kommer Chalmers, en teknisk högskola med egen forskarutbildning som 
är reglerad i avtal med statliga högskolor, men som vid tiden för studien var orga-
niserad i stiftelseform, numera som aktiebolag. Chalmers sektioner jämställs ibland 
med universitetets fakulteter och ibland med universitetets institutioner, men fort-
sättningsvis jämställer jag hela Chalmers med en universitetsfakultet, vilket i sig 
kanske inte är helt relevant, eftersom organisationsformerna inte är lika. Storleks-
mässigt är emellertid Chalmers dåvarande sektioner mer jämförbara med universi-
tetets institutioner än med universitetets fakulteter. 

Doktorander i Göteborg 
Studien är genomförd vid en tidpunkt då forskarutbildningen fortfarande expande-
rade. Därefter skedde en utplaning och sedermera även en minskad nyantagning. 
De nya kraven på att doktorander måste ha ordnad finansiering för hela forskarut-
bildningstiden för att kunna antas, tillsammans med att lärosätenas intäkter från så 
kallade externa finansiärer minskar, är en förklaring till det minskade antalet ny-
börjare. Antalet aktiva doktorander vid Göteborgs universitet har förändrats något 
under den senaste 10-årsperioden. Mellan åren 1996 och 2000 ökade antalet från 
nästan 2 200 med ca 700 för att 2002 sjunka med drygt 800 personer, därefter ökar 
antalet mycket sakta igen. Ser man till könsfördelningen har andelen kvinnliga 
doktorander ökat med ungefär 10 procentenheter på tio år, från drygt 45 % år 1996 
till ca 55 %, högsta andelen var 57,2 % år 2003. Det minskade antalet aktiva dokto-
rander runt 2002 kan förklaras med att man från regeringens sida aktivt satsade på 
att öka examinationen. 
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Motsvarande siffror för Chalmers aktiva doktorander under 10-årsperioden är 
först en större ökning från knappt 800 med drygt 200 doktorander, därefter håller 
sig antalet runt ca 1 100. Andelen kvinnliga doktorander har varierat mycket lite 
under åren 1996–2000 då den har hållit sig på drygt 23 %. Därefter stiger den och 
närmar sig fem år senare 30 %. 
 
 

Tabell 5. Antal aktiva doktorander på Göteborgs universitet och Chalmers. 
 
 

 

Göteborgs universitet 
 Totalt Kvinnor Män
Årsskiftet 2000/2001 2875 1434 1441
Andel i % 49,9 50,1
 
 

Chalmers  
 Totalt Kvinnor Män
Årsskiftet 2000/2001 1011 243 768
Andel i % 
  

24,0
 

76,0
 

 
 

Den förändrade könsfördelningen är inte lika lätt att förklara som totala antalet. 
Trenden är emellertid likadan i hela landet, andelen kvinnliga doktorander ökar. 
Göteborgs universitet har dock en något högre representation av kvinnor än riksge-
nomsnittet och har under den senaste 10-årsperioden med 12 procentenheter haft 
den i landet största ökningen av andelen kvinnor. Vid Chalmers har en förändring 
av könsfördelning skett senare än vid universitetet, men procentuellt ökar andelen 
kvinnliga doktorander även där. Chalmers har dock fortfarande den absolut största 
manliga dominansen i Göteborg, dessutom har Chalmers med 5 procentenheter haft 
den lägsta ökningen av andelen kvinnor under den senaste 10-årsperioden (Sveri-
ges officiella statistik 2006). 
 
 

Tabell 6. Antal aktiva doktorander i hela Göteborg. 
 
 

 

 
 

Totalt 
 

Kvinnor 
 

Män 
Årsskiftet 2000/2001 3886 1677 2209 
Andel i % 
 

 43,2 56,8 
 
 

Jämförelser på riksnivå 
Könsfördelningen bland aktiva forskarstuderande i Göteborg stämmer med förhål-
landet i övriga Sverige. Teknikvetenskap är det område som utmärker sig mest till-
sammans med matematik, båda områdena har ungefär en fjärdedel kvinnliga dokto-
rander. Endast veterinärmedicin har en motsatt fördelning, dvs. stor majoritet av 
kvinnliga doktorander, men det området finns inte representerat i Göteborg. Alla 
övriga områden har ungefär jämn fördelning. 
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Höstterminen 2002 rapporterades för hela Sverige knappt 18 400 aktiva dokto-
rander, fördelade på 46 % kvinnor och 54 % män. 2004 var motsvarande siffror 
19 300, fördelade på 47 % kvinnor och 53 % män och 2005 drygt 18 600, 48 % 
kvinnor och 52 % män. 

Bland nyantagna forskarstuderande är könsfördelningen emellertid något jäm-
nare. Andelen kvinnliga doktorander ökar genom fördelningen bland nybörjarna. 
2004 uppgick andelen kvinnor bland doktorandnybörjarna i Sverige för första 
gången till 50 procent, 2005 var fördelningen 49 % kvinnor och 51 % män. Göte-
borg visar en likartad trend som hela riket, men har dock en något lägre representa-
tion av kvinnor bland de nyantagna doktoranderna än riksgenomsnittet. 
 
 

Doktorander vid fakulteterna 
Inför val av informanter till studien användes de då aktuella siffrorna över antalet 
doktorander i Göteborg, dvs. siffror för årsskiftet 2000/2001. Uppgifterna inhämta-
des från respektive fakultet och bestod av deras underlag till de årliga rapportering-
arna till SCB. 
 
 
 

Tabell 7. Antal inskrivna aktiva doktorander vid de olika fakulteterna  
årsskiftet 2000/200180. 

 
 

 
 
 
 

 

Kvinnor 
 

% 
 

Män 
 

% 
 

Totalt 
Handelshögskolan 110 34,7 207 65,3 317 
Mat.-naturvetensk 167 45,6 199 54,4 366 
Samhällsvetensk 421 47,9 457 52,1 878 
Humanistiska 199 48,1 215 51,9 414 
Odontologiska 32 53,3 28 46,6 60 
Konstnärliga 7 58,3 5 41,7 12 
Medicinska 394 58,7 277 41,3 671 
Utbildningsvetensk 104 66,2 53 33,8 157 
Totalt GU 1 434 49,9 1 441 50,1 2 875 
Chalmers 243 24,0 768 76,0 1 011 
Hela Göteborg 
 

1 677 43,2 2 209 56,8 3 886 
 
 
 
 

I tabellen kan man se att könsfördelningen bland doktoranderna har en manlig do-
minans på de antalsmässigt större fakulteterna. Chalmers har vid denna tidpunkt 
den absolut största manliga dominansen med 76 %, därefter följer Handelshögsko-
lan med drygt 65 %.  

                                                 
80 Kriterier för att registreras som aktiv doktorand i det nationella registersystemet LADOK 
är att personen har en aktivitetsgrad av minst 10 %. 
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Det råder något svagare manlig övervikt på den matematisk–naturvetenskapliga 
fakulteten med drygt 54%, på den samhällsvetenskapliga är det 52 % och på den 
humanistiska fakulteten knappt 52 % manliga doktorander. 

På den utbildningsvetenskapliga fakulteten råder kvinnlig dominans med 66% 
och på den medicinska med nästan 59 %. Även den odontologiska och den konst-
närliga fakulteten har fler kvinnliga doktorander, men där finns endast ett fåtal ak-
tiva doktorander. 
 
 

Professorer i Göteborg 
Nästan alla handledare som ingår i studien är professorer. För att kunna jämföra 
med Göteborg i stort redovisas antal professorer och deras könsfördelning från det 
år studien genomfördes, fördelat på de olika vetenskapsområdena. 

SCB:s redovisningar angående professorer utgår inte från varje fakultet utan 
redovisas per vetenskapsområde. Handelshögskolan, humanistiska, samhällsveten-
skapliga och utbildningsvetenskapliga fakulteterna tillhör det humanistisk–
samhällsvetenskapligt vetenskapsområdet, medicinska och odontologiska tillhör 
det medicinska och konstnärliga fakulteten redovisas under övrigt. Vad man kan 
notera är att det inte råder samma könsfördelning i professorsgruppen som i dokto-
randgruppen, andelen kvinnliga professorer är mycket lägre i professorsgruppen än 
i doktorandgruppen. Det är ingen större skillnad i könsfördelning mellan veten-
skapsområdena på universitetet. Chalmers har dock den absolut lägsta andelen 
kvinnor i professorsgruppen, precis som i doktorandgruppen som presenteras i ta-
bell 7 ovan. 
 
 
 

Tabell 8. Antal professorer per vetenskapsområde i Göteborg 2001. 
 

 Kvinnor % Män %
Chalmers 9 6,3 133 93,7
Humanistisk-samhälls- 
vetenskap 26 19,5 107 80,5
Medicin 26 17,9 119 82,1
Naturvetenskap 14 16,5 71 83,5
Övrigt 1 20,0 4 80,0
Chalmers + medicin 
och naturvetenskap 49 13,2 323 86,3
Humanistisk-samhälls- 
vetenskap + övrigt 27 19,6 111 80,4
Hela Göteborg 
 

76 
 

14,9
 

434
 

85,1
 

 
 

Trenden är dock att även andelen kvinnliga professorer ökar. Fram till 2005 har 
andelen kvinnor ökat totalt i Göteborg med drygt sex procentenheter, på Chalmers 
dock bara drygt två. 
 
 



120 
 

 
 

Tabell 9. Antal professorer per lärosäte i Göteborg 2005. 
 

Kvinnor % Män %
Chalmers 14 8,6 148 91,4
Göteborgs universitet 100 21,5 365 78,5
Hela Göteborg 
 

114 
 

18,2
 

513
 

81,8
 

 
 
 
 
 
 

En studie i flera steg 
Avhandlingens empiri bygger till stor del på intervjudata som är framtagna i olika 
steg. Anledningen till det stegvisa arbetssättet var bland annat att minska risken för 
att min förförståelse eller min egen situation som doktorand skulle påverka proces-
sen mer än nödvändigt, eller att min tolkning av olika begrepp skulle styra urvalet 
av informanter. 

Att få med alla traditionella kategorier av handledare, t ex variation av ålder, 
kön, social och kulturell tillhörighet var varken mitt primära intresse eller tidsmäs-
sigt genomförbart, däremot var det viktigt att få uppgifter som byggde på erfaren-
heter av handledning. Urvalet av informationskällor skedde därför inte slumpmäs-
sigt utan med en medveten strategi. Tanken var att få beskrivningar av handledning 
ur så många perspektiv som möjligt och att genom den valda arbetsformen kom-
pensera min bristande organisations- och personkännedom. Tidigt i processen lät 
jag olika informanter bidra till definiering av vissa kritiska begrepp, jag fick där-
med förhoppningsvis en större variation längre fram i arbetet än om jag ensam 
hade satt upp urvalskriterier. 

Efter insamling av information angående forskarutbildningens organisation 
samt statistik angående dess omfattning etc. skedde datainsamlingen i tre steg, först 
genom intervjuer på fakultetsnivå, därefter på institutionsnivå och slutligen på in-
dividnivå. 

Under intervjuerna på fakultetsnivå efterfrågades hur forskarutbildning och 
handledning kan variera på fakulteten, exempel på institutioner där så sker, samt 
om möjligt exempel på erfarna handledare vid de nämnda institutionerna. 

Under intervjuerna på institutionsnivå efterfrågades intervjupersonernas defini-
tion av begreppet erfaren handledare och exempel på erfarna handledare. Dessutom 
efterfrågades hur handledningen organiserades på deras respektive institution. 

Under de sista intervjuerna som var på individnivå, dvs. intervjuerna med de 
utpekade erfarna handledarna, efterfrågades beskrivningar av handledning. Min av-
sikt var att komma åt handledarnas egen personliga erfarenhet av handledning och 
därför användes djupintervjuer, en form av samtal med tid för reflektion, som data-
insamlingsmetod. 
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Insamling av data 

Steg 1. Intervjuer på fakultetsnivå 
I första steget av studien, vilket genomfördes hösten 2000, intervjuades nio led-
ningspersoner, dessa representerade alla åtta fakulteterna på Göteborgs universitet, 
GU, samt Chalmers. De flesta var dekaner, någon var vicerektor och någon vicede-
kan, alla var män. Intervjuerna genomfördes per telefon och dokumenterades ge-
nom minnesanteckningar. I början av intervjun informerade jag personerna om syf-
tet med samtalet, dvs. att jag ämnade genomföra en studie om forskarhandledning 
och att jag var intresserad av variationen av densamma. Jag förutsatte att de var 
lämpliga personer att kunna beskriva hur forskarutbildning och handledning av 
doktorander vid fakulteternas olika institutioner såg ut, vilket de bekräftade. 

Under intervjuerna använde jag begreppen variation av forskarutbildning och 
forskarhandledning samt erfaren handledare. Jag bad intervjupersonerna att beskri-
va vad de menade med begreppen och därefter beskriva sina fakulteters variation 
av forskarutbildning. Jag bad dem också ge exempel på institutioner med olika 
forskarutbildningar samt namnge personer som de ansåg vara erfarna handledare. 

Dessa intervjuer gav underlag till valet av vilka fakulteter och institutioner som 
skulle ingå i nästa steg, men de bidrog även till urvalet av vilka handledare som 
skulle intervjuas i steg tre. 

Steg 2. Intervjuer på institutionsnivå 
Två fakulteter valdes till steg två, Chalmers och samhällsvetenskapliga fakulteten 
vid GU. Urvalet baserar sig på att dessa representerade tillsammans den variation 
som framkommit i de första intervjuerna, men att de sinsemellan uppvisade stora 
skillnader. Åldersmässigt låg Chalmers doktorander lägst och samhällsveten-
skapliga fakultetens doktorander högst. Könsfördelningen var omvänd, Chalmers 
hade manlig dominans och samhällsvetenskapliga fakulteten kvinnlig. Vid en jäm-
förelse av genomströmningshastigheten visade det sig att vid humanistisk–
samhällsvetenskapligt vetenskapsområde (obs med humanistisk fakultet inräknad) 
tog kvinnor längre tid att fullfölja sin forskarutbildning än män, 9,9 år netto jämfört 
med 8,3 år för män. Vid Chalmers var siffrorna de motsatta, kvinnor använde 8,2 år 
netto och män 9,4 år. Båda hade ett stort antal doktorander. De två fakulteterna 
skiljde sig åt när det gällde avhandlingstraditioner och vetenskapsområden. Dess-
utom representerar de varsin av de två sidor som traditionellt brukar sättas som 
motpoler när det gäller forskarutbildningstraditioner. 

Andra stegets intervjuer genomfördes våren 2001 med åtta personer, alla män, 
från fyra sektioner på Chalmers och fyra institutioner på samhällsvetenskapliga fa-
kulteten, GU. Benämningen sektioner vid Chalmers var vid det tillfället organisato-
riskt ungefär detsamma som institutioner vid universitetet. Dessa sektioner respek-
tive institutioner var omnämnda av de i steg ett intervjuade personerna som exem-
pel på respektive fakultets variation. 
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Jag sökte de personer som hade ansvar för forskarutbildningen och alla åtta 
ställde upp för intervju. Intervjupersonerna kontaktades först per telefon. Förutom 
att boka tid för intervjun gav jag en presentation av mig, studien och informanter-
nas roll i studien. Jag ville få en beskrivning av deras organisation men även ha de-
ras hjälp med att få en variation av erfarna handledare som jag skulle intervjua i 
nästa steg. Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas tjänsterum. Vid inter-
vjutillfället informerade jag även att deras uppgifter skulle presenteras avidentifie-
rade. 

Intervjuerna skedde i form av informella samtal, dock med en viss styrning. Jag 
bad i början av varje intervju om exempel på handledare som informanterna ansåg 
vara erfarna, varefter jag frågade vad de menade när de benämnde handledare som 
erfarna. Därefter diskuterades, utan någon gemensam frågeordning, områden så-
som omfattning av handledningen, rekryteringsrutiner och handledarfördelning, 
avhandlingstradition, handledarvillkor, handledarnas yrkes- och handlednings-
kompetens samt vilket organisatoriskt stöd till handledarna som fanns på institutio-
nen. 

Steg 3. Intervjuer på individnivå, erfarna handledare  
Tredje stegets intervjuer genomfördes mellan september 2001 och januari 2002. I 
första skedet intervjuades tio handledare från Chalmers och tio handledare från den 
samhällsvetenskapliga fakulteten, GU. För att få med beskrivningar från hela uni-
versitetet och öka möjligheten att få med ytterligare varierande beskrivningar inter-
vjuades därefter även elva handledare från de övriga fakulteterna, två personer vid 
de fakulteter som hade ett relativt högt antal doktorander och en person från fakul-
teter med färre antal doktorander. Sammanlagt ingår således trettien handledare i 
studien. 

För att välja intervjupersoner vid Chalmers och samhällsvetenskapliga fakulte-
ten var första kriteriet att de var det först nämna namnet av intervjupersonerna i 
steg två. Urvalskriteriet därefter var att personen var omnämnd av intervjupersoner 
i både steg ett och två. I något fall sammanföll dessa båda kriterier. Detta urval gav 
sju personer på samhällsvetenskapliga fakulteten och åtta på Chalmers, vilka inter-
vjuades först. De sista två respektive tre intervjupersonerna som valdes var om-
nämnda av intervjupersonen i steg ett plus av en intervjuperson i steg två och/eller 
en handledarkollega i steg tre. 

Kriterier för att välja intervjupersoner från de övriga fakulteterna vid universi-
tetet var att de var nämnda som förstanamn av intervjupersonen vid respektive fa-
kultet i steg ett. Vid de större fakulteterna, där en andra person skulle väljas, togs 
även hänsyn till spridning av institutioner, alla intervjupersonerna var emellertid 
omnämnda i de tidigare intervjuerna. 

Alla intervjupersoner i steg tre fick först ett introduktionsbrev där jag presente-
rade mig, informerade om syftet med intervjun samt gav förslag på tider för inter-
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vjun81. Inom en vecka efter att breven skickats tog jag kontakt per telefon. Mitt in-
troducerande brev kommenterades av flera handledare, det ansågs väl uppfylla kra-
vet på förhandsinformation. Alla tillfrågade ställde upp för intervju, det finns alltså 
anmärkningsvärt nog inget bortfall i studien. 

Alla intervjuerna genomfördes i intervjupersonernas tjänsterum utom i ett fall. 
Den intervjun genomfördes på en plats utanför universitetet. 

Innan intervjuerna startade informerades intervjupersonerna om att transkribe-
ring, databearbetning och presentation av intervjuerna skulle ske avidentifierat, 
dvs. det var endast jag som skulle ha tillgång till uppgifter om vem som deltagit. 
Andra eventuella uppgifter i materialet som skulle gå att härleda till någon enskild 
individ skulle presenteras avidentifierade. Så har också skett. 

Alla intervjuerna i steg två och tre är bandade och utskrivna så ordagrant som 
möjligt. I ett par intervjuer är ljudkvaliteten dålig på vissa avsnitt, bland annat pga. 
ljudstörningar under inspelningarna. Dessa avsnitt är inte medtagna i studien. En 
intervjuperson sade sig vara störd av bandspelaren men tillät ändå inspelning. En 
intervjuperson ville se den utskrivna intervjun och efter utskrift skickades därför en 
kopia till denne. 

Intervjuerna utfördes under fyra månader och skrevs ut efterhand, till en början 
enbart av mig själv, men efter en tid fick jag utskriftshjälp. Den enda aktiva bear-
betningen som genomfördes innan alla intervjuer var klara var att jag sökte efter 
namn på erfarna handledare. Avsikten var försöka ha samma utgångsläge i alla in-
tervjuerna och att inte starta analysarbetet förrän alla intervjuer var klara, men na-
turligtvis påverkade varje intervju ändå de kommande. Jag märkte att jag blev säk-
rare som intervjuare, jag fick en ”bank” av formuleringar som var användbara till 
att antingen överbrygga från ett frågeområde till ett annat eller stoppa alltför långt-
gående utvikningar från intervjupersonerna. Jag fick dessutom uppslag till ett nytt 
frågeområde. 

Intervjuerna var strukturerade på så sätt att jag hade en intervjuguide som stöd 
för minnet. Guiden innehöll vissa områden som jag ansåg skulle kunna beröras, 
men frågorna och ordningen skulle styras av intervjupersonernas berättelser, vilket 
också skedde. Vissa nyckelord var fetstilmarkerade för att jag snabbt skulle se dem 
och som säkerhet fanns även några exempel på frågeformuleringar om jag skulle 
tappa tråden. Jag testade min intervjuguide genom att diskutera frågorna och fråge-
ordningen med en erfaren handledare som inte tillhörde målgruppen. Jag genom-
förde dock ingen reell provintervju. Den ursprungliga guiden fungerade under alla 
intervjuer, den kompletterades endast efter ett par intervjuer med ett nyckelområde 
som uppkommit spontant, nämligen frågan om hur den egna handledaren varit. 

Alla intervjuer startades likadant, de utgick från samma fråga: ”Vilken anser du 
är den viktigaste uppgiften en handledare har?” Utifrån svaren var i nästan samtliga 
fall följande fråga hur intervjupersonen gör för att lösa den angivna uppgiften. Jag 
gjorde en form av parafrasering, en omedelbar tolkning av vad intervjupersonen sa, 

                                                 
81 Exempel på brev till informanterna finns i bilaga 1. 
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för att utveckla det område som intervjupersonen först beskrev. Min första följd-
fråga kunde alltså lyda som följer: 
 

att entusiasmera, hur gör du då, vad gör du? 
 

hur gör du då, när du försöker att hålla den här balansen? 
 

hur gör du när du leder genom irrvägar? 
 

Jag fortsatte därefter tankespåret med inpass av typen ”hur menar du då” eller tills 
jag tyckte att jag förstod vad den andre menade och området kändes uttömt. När så 
var fallet ställde jag någon rak fråga, i de flesta fall med en inledande koppling till 
något personen hade talat om tidigare. 

Alla intervjupersoner beskrev varför de var handledare, glädjeämnen i hand-
ledningsarbetet, datauppgifter om sig själva samt vad de ansåg vara god handled-
ning. Min önskan var att få så spontana berättelser som möjligt och nästan samtliga 
intervjupersoner talade mycket fritt. De kom oftast in på områden som jag hade 
planerat att fråga om spontant, jag frågade alltså inte direkt om alla områden och 
använde inte checklistans frågeformuleringar särskilt ofta. En kontrollfråga var 
emellertid inlagd i slutet av varje intervju med ungefär lydelsen: ”Är det något sär-
skilt som du kommit att tänka på under intervjun, som du anser viktigt att ta upp?” 
För att vara öppen med mina förberedelser, dvs. redovisa vilka områden jag hade 
förberett att vi skulle tala om, men också för att ge utrymme för eventuellt nya as-
sociationer, läste jag i slutet av intervjuerna också upp rubriker från guiden. I vissa 
fall medförde detta att intervjun fortsatte, flera av handledarna klargjorde eller po-
ängterade något de tidigare sagt eller kom på nya områden de ville diskutera. I 
andra fall avslutades intervjun. 

Intervjupersonerna var mycket frispråkiga, förtroendefulla och öppenhjärtiga, 
mina inpass var få och i förhållande till intervjupersonernas taltid var min mycket 
kort. Vid flera tillfällen sa de sig inte ha reflekterat över vissa frågor tidigare, de re-
sonerade fram vissa svar med sig själva. När den avtalade tiden för intervjun var 
slut förlängdes den vid flera tillfällen på initiativ av intervjupersonen som ville 
fortsätta resonemanget. 
 
 

Empiriskt material 
Datamaterialet från steg ett består av minnesanteckningar från de nio telefoninter-
vjuerna på fakultetsnivå, i omfattning rör det sig om ca 20 sidor. 

Från steg två, dvs. institutions-/sektionsnivån, är de åtta intervjuerna tran-
skriberade till ca 60 sidor tätskriven text. Intervjuerna varade mellan 25 och 45 mi-
nuter. 

Handledarnivån i steg tre omfattar 31 intervjuer som vardera tog mellan 45 och 
120 minuter. Utskrifterna består ca 400 tätskrivna sidor text (drygt en miljon teck-
en). Vissa upprepningar, kortare pauser och icke meningsbärande uttryck som t ex 
äh, mm, alltså, va är oftast inte medtagna, det skulle ha medfört ytterligare närmare 
100 sidor text. Däremot är längre tankepauseringar eller tystnader markerade. 
Sammanfattningsvis omfattar således rådatamaterialet ca 500 sidor text. 
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Transkriberingen är utförd till största delen av mig. Jag har haft skrivhjälp till 
ungefär 40 % av intervjuerna82, men jag har själv genomfört genomlyssning och 
korrigering av samtliga utskrifter. Jag har korrigerat vissa talspråksuttal till mer 
korrekt svenska och lagt till vissa ord inom parentes för att underlätta läsbarheten. 
Dessutom är vissa namn och identifierande uppgifter borttagna eller ändrade och 
då skrivna inom hakparenteser. 

Kodning 
För att garantera den utlovade anonymiteten presenteras utsagorna i endast två ur-
sprungskategorier. Vetenskapsområdena teknik, naturvetenskap och medicin/-
odontologi representerar den ena kategorin och samhällsvetenskapligt, humanis-
tiskt och övrigt (dvs. konstnärligt) vetenskapsområde den andra. Detta är vanliga 
grupperingar även i andra studier. Kodningen av intervjupersonerna är gjord till 
T:1–15 för de femton handledare som tillhör vetenskapsområdena teknik, naturve-
tenskap eller medicin/odontologi och S:1–16 för de sexton handledare som tillhör 
samhällsvetenskapligt, humanistiskt eller övrigt vetenskapsområde. Intervjuerna på 
institutions- respektive sektionsnivå är kodade endast utifrån lärosätestillhörighet. 
 
 

Analysarbete 
Innan intervjuerna i steg tre genomfördes bearbetades som nämnts intervjuerna i 
steg ett och två enbart med fokus på urvalet av handledare till intervjuerna i steg 
tre. Alla intervjuer var alltså transkriberade när det egentliga analysarbetet startade. 

Eget arbete 
Utskrifterna i steg två och tre är genomlästa ett flertal gånger, först utan någon 
struktur, därefter med olika fokus. Bearbetningarna är genomförda med olika me-
toder och modeller. Schematiska sammanställningar på beskrivningskategorier som 
t ex kön, ålder, titel och avhandlingstradition inledde arbetet. En stor bearbetning är 
gjord i PC, där alla utskrivna intervjuer lades in som rådata och skrivskyddades. 
Det program jag använt, ”Nu*dist”, tillåter att delar av intervjuerna som anses höra 
till en viss kategori eller som associeras till samma tema kan väljas ut, namnges 
och samlas som utdrag i tematiska mappar, i programmet benämnda som noder. 
Från utdragen kan man sedan gå vidare och skapa underliggande noder eller koppla 
ihop olika noder på samma nivå. Sorteringsmöjligheterna är mycket stora. Mitt 
analysarbete omfattar flera genomläsningar av de olika utdragen. De gav i sin tur 
nya associationer och därmed nya noder, vilket utmynnade i ny läsning av råmate-
rialet för att söka den nya associationen i hela materialet osv. osv. Jag genomförde 
närmare femtio tematiska utdrag ur intervjuerna från steg två och tre, de flesta från 
ursprungsintervjuerna och några ur redan genomförda tematiska utdrag. Program-
met erbjuder även en automatisk sökning av förekomst av ord eller fraser, vilket 
                                                 
82 Jag har skrivit ut 21 av de totalt 39 intervjuerna, en person har skrivit ut 15 och en person 
har skrivit ut 3 intervjuer. 
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har underlättat kontrollen av eventuella missar. Jag kunde hitta tillbaka till ur-
sprungsstället i intervjumaterialet när jag ville läsa ett utdrag i sitt sammanhang, 
jag kunde kontrollera vem av intervjupersonerna som gjort ett visst uttalande eller 
hitta alla ställen i samtliga intervjuer där ett visst begrepp nämns. 

Efter bearbetningen av intervjuerna inleddes en djupare analys av materialet. 
Beskrivningsmodellen som nämns på sidorna 14–16 användes till en början för att 
sortera handledarnas uttalanden och söka generella strukturer. Det blev mycket mer 
tidsödande än förväntat. Handledarnas frispråkighet, med i många stycken mycket 
öppenhjärtiga och målande beskrivningar, gjorde att de inte helt lätt lät sig placeras 
i specifika kategorier. Handledarna var ju inte konsekventa i sina uttalanden! Mo-
dellen övergavs som beskrivnings- eller kategoriseringsmodell, men fyllde ändå en 
mycket viktig funktion under analysarbetet. 

Andra forskningsstudiers kategoriseringar såsom t ex utifrån vetenskaps-
områden, avhandlingstraditioner, handledningsstrategier eller -modeller prövades, 
men var inte direkt överförbara till mitt material. Men, redan tidigt i analysarbetet 
framträdde vissa inriktningar, vissa drag i handledarnas uttalanden återkom. Tre, 
eventuellt fyra sätt att se på handledning kunde konstateras, alla med vissa typiska 
drag. 

Resultatet visade sig emellertid innehålla alltför stor variation för att allt skulle 
kunna ingå i dessa kategorier, även en variation på kollektiv respektive individuell 
nivå utgjorde ett resultat i sig. 

Under arbetets gång har jag även prövat att analysera resultatet utifrån olika 
aspekter, t ex utifrån köns- eller åldersperspektiv. Underlaget har emellertid varit 
alltför begränsat, mycket beroende på urvalsprincipen, för att sådana analyser skul-
le kunna vara fruktbara. De gav inte utslag i denna studie. Aspekterna finns emel-
lertid med i olika sammanhang, men inte som separata analyskategorier. 

Intervjupersonernas ursprung presenteras som sagt kodat i två huvudgrupper, 
utan angivelse av ålder eller kön, främst på grund av anonymitetsskäl. Delvis för 
att underlätta läsbarheten presenteras resultatet i förkommande fall i samma form, 
maskulinum, även om uppgifterna är lämnade av en kvinna. Men, det sker också 
för att markera att det är flest antal manliga handledare. 
 
 

Ett sidospår: Akademin bedömer resultat av god handled-
ning 
Handledning anses vara ett viktigt område inom akademin, det märks särskilt ut-
ifrån det antal kvalitetsgranskningar som genomförts. Förutom den beskrivna ked-
jan av intervjuer har jag även gjort en (om än mycket liten) kartläggning av hur 
”akademin” bedömer resultat av god handledning. Jag ville genom undersökningen 
se om och i så fall hur forskarhandledning värderas. Man kan se den som en form 
av ”efterkontroll”, som ytterligare en informationskälla för att kunna bearbeta pro-
blemet. 

En styrfaktor för en handledare skulle kunna vara att arbeta mot kriterier som 
är lönande för den egna personen, alltså inte bara följa givna riktlinjer, utan även 
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arbeta i linje med eventuella belöningssystem i organisationen. Man kan undra om 
belöningssystemen inom akademin är kopplade till handledning och om de är syn-
liga för handledare. Hur bedöms formellt t ex utövningen av handledning i karriär-
hänseende? 

Det finns inga nedskrivna nationella kriterier för vad som är god handledning. 
Att inventera alla lärosätens bedömningskriterier för meritering vid tillsättning, be-
fordran eller lönesättning ligger inte inom ramen för denna avhandling. Jag bad 
emellertid, ganska ostrukturerat och informellt, tre personer från olika lärosäten lis-
ta vad de anser att ”akademin” bedömer vara resultat av god handledning. Alla tre 
har mycket lång erfarenhet inom akademin, de har erfarenhet av ledningsuppdrag, 
tillsättningar och olika sakkunnighetsuppdrag och alla har egna erfarenheter som 
forskarhandledare. 

Det är förvånansvärt stor samstämmighet i de tre beskrivningarna. Det fram-
kommer också tydligt att det är samma kriterier som gäller på alla nivåer. Ett krite-
rium i en nybliven doktors eventuella meriteringsdiskussion skulle kunna vara ex-
akt detsamma för en docent eller en professor i dennes meriteringsdiskussion. Ty-
värr frågade jag inte mina informanter hur ofta handledare anger handledning 
och/eller sina adepters karriär som underlag för sin egen excellens i t ex anställ-
nings-, befordrings- och/eller lönediskussioner, eller om de exempel som de anger 
finns dokumenterade någonstans. Studien är alltså inte fullständig, men samstäm-
migheten i informanternas listor gör att jag ändå presenterar resultatet. Listan ned-
an omfattar alla omnämnda kriterier, noterbart är att alla är kvantitativa, mätbara. 
De flesta är omnämnda av mer än en person, flera har nämnts av alla tillfrågade. 
Här framkommer alltså att när handledarens forna doktorander gör karriär, anses 
det vara tecken på att handledaren varit en god handledare, med andra ord, när det 
regnar på prästen, stänker det på klockaren. 

Följande av en handledds prestationer anses således vara resultat av god hand-
ledning. Formuleringarna är handledarnas egna och presenteras i frekvensordning. 
Likartade formuleringar är hopslagna till en punktsats. 

Antal publikationer/fortsatt publicering i vetenskapliga texter 
Antal nya handledare/handledda studenter fram till lic. eller doktor 
Antal ansökningar om forskningsanslag, godkända, erhållna och/eller avslagna 
Deltagande i nätverk 
Gästforskare/post-docplats vid utländskt universitet 
Aktiv presentation vid internationella konferenser 
Anställning som forskarassistent, lektor, professor 
Inom 3 år skaffat docentkompetens 
Inbjuden att ingå i ett grundforskningsprojekt, lett av en känd senior forskare 
Uppdrag som opponent och/eller ledamot i betygsnämnd vid disputationer 
Ledamotskap i bedömargrupper inom forskningsråd 
Patenterat en algoritm el dyl. 
Vunnit ett fint pris 
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7. ”DET BEROR PÅ” – OLIKA SÄTT ATT SE PÅ HAND-
LEDNING 
 
 

Handledare har olika sätt att se på handledning, det framkommer tydligt i studien. 
Alla handledarna i studien uttrycker på något sätt att varje handledningssituation är 
unik och att varje relation utvecklas utifrån vilka aktörerna är. Ett mycket vanligt 
argument som många av de intervjuade handledarna anger när de har svårt att be-
skriva hur de handleder, är just att ”det beror på”. Främst menar de att det beror på 
vilken doktorand de handleder. Resultatet av studien skulle således ha kunnat bestå 
av trettien handledares berättelser som var och en bestod av alla de olika handled-
ningssituationer som hon eller han har deltagit i, särskilt som syftet med avhand-
lingen är att belysa på vilka kvalitativt skilda sätt som forskarhandledare beskriver 
hur och varför de handleder. Så är dock inte fallet. Synen på handledning varierar, 
men det finns vissa likheter och skillnader. Variationen är emellertid så utmärkande 
att jag presenterar resultatet i tre olika perspektiv. Först presenteras variationen i 
handledarnas sätt att se på handledning utifrån kollektiva, organisatoriska frågor. 
Därefter presenteras tre olika sätt att se på handledning, alla med vissa typiska drag 
som framträder i intervjuerna. Slutligen presenteras variationen i ett individuellt 
perspektiv av enskilda handledares sätt att se på utveckling av handledarskapet. 

Tre olika sätt att se på handledning framträder alltså ur resultatet. När jag be-
skriver dessa gäller de inte enskilda personer utan de är sammanfattande beskriv-
ningar av vissa gemensamma drag. Vissa drag återfinns naturligtvis hos handledare 
i alla inriktningarna, men för att belysa de olika inriktningarna beskrivs främst de 
drag som skiljer dem åt. Enskilda handledare kan i olika delar av intervjuerna ha 
gjort uttalanden som hör ihop med mer än en av de tre stilarna, men sammantaget 
dominerar en för de allra flesta handledarna. Handledningsstilarna skiljer sig främst 
när det gäller relationen till doktoranderna och i perspektivet makt- och ansvarsför-
hållande. Jag benämner de olika sätten att se på handledning som forskare, ledare 
och tjänsteman. 

Innan resultatets tre olika delar presenteras djupare vill jag emellertid först ge 
en inramning och presentera vissa bakgrundsdata angående intervjupersonerna, hur 
de blivit utsedda att delta i studien. Jag presenterar också kort de olika stilarna och 
redogör för hur jag testat tillförlitligheten i mina resultat. 

I följande avsnitt redovisar jag hur det gemensamma arbetet på handledarnas 
institutioner varierar. Det rör områden som avhandlingstraditioner, finansiering, 
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rekrytering och antagning av doktorander, kursorganisation och kursutbud samt or-
ganisatoriska villkor. Med andra ord, jag ger en kulturell beskrivning på en kollek-
tiv nivå. De olika stilarna är där inte särskilt framträdande. 

I avsnittet därefter presenterar jag lite mera ingående de tre stilarna. 
I slutet av kapitlet återgår jag till individperspektivet och presenterar vissa om-

råden som inte är utmärkande för de tre stilarna, men som visar en variation utifrån 
aspekter som rör utveckling av handledarskapet. Områdena rör problemsituationer 
och vilket stöd som finns respektive önskas, feedback och andra former av motiva-
tionsaspekter för handledare. De olika stilarna framträder tydligare där än på den 
kollektiva nivån. 
 
 

Handledning och handledare i studien 
I de två första intervjuomgångarna, dvs. med ledningspersoner och ansvariga för 
forskarutbildningarna, framkommer hur de olika fakulteternas forskarutbildningar 
och handledning ser ut, beskrivningar ur ett organisationsperspektiv. Många av in-
tervjupersonerna har visserligen själva forskat och handlett och gör så fortfarande, 
men det är inte i den rollen de intervjuas. 

Forskarutbildningarna varierar mellan fakulteterna och handledningen ser inte 
likadan ut. Tidigare studier om forskarhandledning visar en skiljelinje som grovt 
räknat går mellan naturvetenskapligt–tekniskt vetenskapsområde och samhällsve-
tenskapligt–humanistiskt vetenskapsområde, bland annat när det gäller avhand-
lingstraditioner83, dvs. om doktoranderna skriver sammanläggningsavhandlingar el-
ler monografier. Detta kan man också hitta i min studie, även om intervjupersoner-
na också anger flera exempel på skillnader mellan institutionerna på den egna fa-
kulteten. 

Variationen anges dels i tidstermer, dels i kvantitativa eller kvalitativa termer 
och handledningen beskrivs utifrån avhandlingsprodukten, handledningsprocessen 
eller handledningsorganisationen. 

Intervjupersonerna namnger olika institutioner för att visa på variationen. De 
namnger även vissa personer som de anser vara erfarna handledare vid dessa insti-
tutioner. Dessa uppgifter bidrar senare i urvalet av intervjupersoner till huvudstudi-
en. De ansvariga för forskarutbildningarna på några institutioner beskriver även 
vad de menar med en erfaren handledare 

Institutionerna sägs inte vara lika, forskarutbildningar och handledning varierar 
utifrån t ex storleken på institutionerna, omfattningen av forskning och forskarut-
bildning samt antalet doktorander. Men, även organisationen av handledningen,  
t ex antal doktorander per handledare, forskarutbildningens struktur och grad av 
organisation, samt när handledningen startar och när kurserna är placerade i tiden, 
har betydelse. Det som i andra studier anges vara orsak till variation av handled-
ning återfinns även i denna studie, dvs. en kulturell skillnad med olika traditioner 

                                                 
83 Tidigare beskrivet med referens till bland annat Näslund & Engström (1999); Franke 
(2002) och Heath (2002). 



131 
 

på olika institutioner, en förklaring på en kollektiv nivå. Forskningsarbetets inrikt-
ning, att avhandlingen skrivs i monografiform eller som en sammanläggningsav-
handling, att avhandlingsprojektet sker i lagarbete eller som ett individuellt projekt, 
i experimentell verksamhet eller inte, allt detta sägs ha betydelse för interaktions-
formen mellan handledare och doktorand. Dessutom anges att doktorandens fysiska 
placering har betydelse för hur handledningen kan gå till. 

Men, enbart en beskrivning på en kollektiv nivå är inte tillräckligt för att be-
skriva variationen, även individuella faktorer påverkar en handledningsrelation. I 
detta avsnitt har redovisats hur variationen av handledning beskrivs av personer 
som själva inte har handledning som sin främsta arbetsuppgift, även om de allra 
flesta även fungerar som handledare vid sidan av sitt ledningsuppdrag. Nästa fråga 
att besvara är vad handledarna själva säger, dvs. vad säger de som har störst egen 
erfarenhet. 

Vad är egentligen en erfaren handledare? 
Det andra steget i studien var främst avsett för att välja intervjupersoner till huvud-
studien. Dessa skulle vara ”erfarna” handledare, vad det nu kunde innebära. Perso-
ner som var ansvariga för forskarutbildningen på fyra sektioner vid Chalmers och 
fyra institutioner på samhällsvetenskapliga fakulteten vid GU fick bidra med sina 
tolkningar, de intervjuades om vad de menar med en erfaren handledare och de fick 
namnge personer som de ansåg vara erfarna. Dessa uppgifter fick senare bilda hu-
vudunderlag för urvalet. 

Svaren på frågan om vad som egentligen är en erfaren handledare är mycket 
skiftande. Många beskriver erfarenheten i kvantitativa termer som att handledaren 
har hållit på under många år, haft många doktorander eller handlett flera doktoran-
der fram till disputation. Att ha handlett flera doktorander samtidigt och därmed 
haft en grupp är ytterligare tecken på erfarenhet, dessutom visar det på produktivi-
tet eller att handledaren är effektiv. 

Att ha handlett många doktorander anses av vissa inte vara tillräckligt, det 
fordras något mer. En erfaren handledare skaffar sig inte erfarenheten enbart till-
sammans med doktoranderna, erfarenheten kommer också av att man har haft flera 
andra kontakter. En erfaren handledare bör ha arbetat tillsammans med andra fors-
kare eller ha arbetat i mer än en forskningskultur eller på flera institutioner. 

Flera intervjupersoner beskriver erfarenheten i mer kvalitativa termer. En erfa-
ren handledare sägs utgå från doktoranden, kan tillvarata vad doktoranden vill och 
kan också ge förslag till avhandlingsämnen. 

En erfaren handledare beskrivs ha både teoretisk och praktisk erfarenhet, sär-
skilt erfarenhet av egen forskning. Både forskning på universitetet och praktisk er-
farenhet av forskning på fältet anges, men även erfarenhet av att ha deltagit i hand-
ledar- och forskarutbildning. 

Alla intervjupersoner beskriver en erfaren handledare på olika sätt. Följande 
exempel belyser vidden av olika beskrivningsformer. Intervjupersonernas lärosä-
testillhörighet anges inom parentes. 
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Ha fått ut ett antal doktorander, kanske är ett sätt. Men erfarenhet har väl inte 
bara med tid att göra utan det kanske att göra med också vilken typ av erfa-
renhet. (Chalmers) 

 

Ja, min första association är ju att det är en handledare som är erfaren av 
handledar- och forskarutbildning, med forskningserfarenhet själv. Det är min 
association, men där finns ju lika mycket ett, vad ska jag säga, nästan mästar–
gesäll-synsätt här. En erfaren handledare, för många i huset, är en som har 
varit ute och jobbat med [ämnet] och sådana frågor. Representerar det här 
hantverkskunnandet. (Chalmers) 

 

Det är en som har både teoretisk och praktisk erfarenhet. Framförallt, tror jag 
ju, själv känner väl till fältarbetssituationen, som kan, och som har jobbat 
med detta under lång tid. (GU) 

 

… med erfarenheten kommer också den här intuitionen om att självklart sätta 
upp relevanta förslag till doktoranden om avhandlingsämnen. (Chalmers) 

 

… mycket erfarna handledare och har slussat igenom ganska många dokto-
rander. (GU) 

 

Om man sammanfattar alla aspekter till en enda beskrivning (vilket emellertid 
skulle vara snudd på övermänskliga krav) skulle således en erfaren handledare 
kunna vara en person som har handlett under många år och har handlett ett stort an-
tal doktorander, flera av dem fram till disputation. Den erfarne handledaren bör ha 
byggt upp en eller flera forskargrupper och gärna arbetat i flera olika forsknings-
miljöer. Hon eller han har både teoretisk och praktisk erfarenhet av forskning, har 
varit ute och jobbat på fältet och representerar även hantverkskunnandet. Dessutom 
har handledaren deltagit i forskarutbildningar och handledarutbildningar. Notabelt 
är att de angivna kriterierna för erfaren handledare inte är inriktade på god förmå-
ga, kompetens eller liknande. 

Kolliderar förfrågan om variation med förfrågan om erfarenhet? 
Urvalet av handledare till intervjuerna i studien, där erfaren är det avgörande krite-
riet, utgår alltså från olika kriterier, beroende på vem som definierat erfaren. Ingen 
av handledarna uppfyller alla kriterier, men alla handledare i studien är valda ut-
ifrån något av de angivna kriterierna. 

I de två första intervjuomgångarna diskuteras olika begrepp; variation av fors-
karutbildning och handledning samt erfaren handledare. Vissa intervjupersoner har 
fokuserat variationen och andra har mer koncentrerat sig på vad som kännetecknar 
en erfaren handledare och vem som kan anses vara det. Möjligheten att min förfrå-
gan om variation av forskarutbildningar skulle kunna kollidera med önskan om 
uppgifter på en erfaren handledare finns naturligtvis. Ett sätt att besvara den frågan 
är att se om några kriterier på erfaren handledare visar sig vara tongivande. Studi-
ens syfte är inte att specifikt belysa frågan om vad som kan anses vara en erfaren 
handledare, men i intervjuerna kan man ändå urskilja att vissa kriterier har haft stor 
påverkan på urvalet. Att ha handlett under lång tid och/eller att ha handlett ett stort 
antal doktorander är mest framträdande. 
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Det visar sig i handledarintervjuerna att de flesta faktiskt har handlett under en 
lång period; 25 personer har handlett doktorander i mer än femton år, tre har hand-
lett mellan tio och tolv år och bara tre har handlett kortare tid än tio år, varav en har 
handlett ett år. 

Ett annat kriterium som många av de intervjuade handledarna uppfyller är att 
de har handlett många doktorander; 24 personer har handlett fler än tio doktorander 
varav nio handlett fler än tjugo doktorander och en så många som sextio! Sex per-
soner har handlett mellan sex och tio doktorander och endast en person har handlett 
ett par doktorander. 

Tio handledare har följt fler än femton doktorander ända fram till disputation, 
fyra har följt mellan elva och femton doktorander, tolv mellan sex och tio dokto-
rander, två har följt fem doktorander och bara tre handledare har följt färre än fem 
doktorander fram till disputation varav en ännu inte följt någon doktorand hela vä-
gen. Vid tidpunkten för studien handleder handledarna vardera mellan en och tio 
doktorander, de flesta dock mellan tre och fem. 

Att en handledare ännu inte följt någon doktorand hela vägen kan vara ett ex-
empel på att variation och erfaren faktiskt kan kollidera. Det kan tyckas märkligt 
att denna handledare kommit med i studien. En förklaring är att handledaren tillhör 
en relativt ung disciplin, det finns således inte någon särskilt lång erfarenhet över-
huvudtaget, dessutom är det en kvinnlig handledare. Dessa exempel på variation 
kan ha styrt respondenten och dominerat över erfarenhetskriteriet. I intervjuerna 
nämner dessutom någon av intervjupersonerna i förbifarten att man kanske borde 
ha med någon kvinnlig handledare för att få variation. 

Alla övriga kriterier som angivits för att vara en erfaren handledare finns repre-
senterade i varierande omfattning, över hälften av handledarna har byggt upp en 
forskningsmiljö och/eller arbetar i en forskargrupp. Detta kriterium har naturligtvis 
också koppling till hur stor fakulteten är, hur många institutioner det finns och hur 
många forskare och doktorander som finns på varje. Frågan besvaras inte av alla 
handledare, men bland dem som svarat varierar det från att det finns två personer 
som kan handleda till att det finns flera forskarlag på institutionen84. Många arbetar 
emellertid ensamma med doktoranden, vissa bedriver ingen egen forskning alls för 
tillfället, någon säger att forskningen får ske genom doktoranderna. Några har arbe-
tat i flera forskargrupper, andra har varit kvar på samma institution hela sitt yrkes-
liv. Några deltar eller har deltagit i forskarutbildningen och/eller kursverksamhe-
ten, andra befattar sig inte alls med kurserna. Ett litet antal handledare har bedrivit 
handledarutbildning eller genomfört andra utvecklingsinsatser för handledare på 
sin institution. Kriterierna som rör hantverkskunnande och att ha arbetat på fältet 
berördes inte specifikt i någon intervju, men finns underförstådda i flera handleda-
res beskrivningar. 

                                                 
84 Den tidigare redovisningen på sidan 116 visar också på den stora variation i storlek som 
finns mellan olika fakulteter, antalet doktorander på fakulteterna på GU varierar mellan 12 
och 878 och Chalmers har 1011 doktorander vid tidpunkten för studien. 
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Sammanfattningsvis kan man således konstatera att över 90 % av handledarna i 
studien har handlett minst fem doktorander till disputation och att lika många har 
handlett i minst tio år. 
 
 

Tabell 10. Handledarnas erfarenheter. 
 

 

Antal år som handledare >15 10–15 <10
 25 3 3
 

Antal doktorander >20 11–20 6–10 <5
 9 15 6 1
 

Antal färdiga doktorer >15 11–15 6–10 1–5 0
 
 

10 
 

4
 

12
 

4
 

1
 

 
 

Handledarna i studien 
De intervjuade handledarna består av sju kvinnor och tjugofyra män, vid intervju-
tillfället i åldrarna 41–65 år. Samtliga utom två är professorer. Könsfördelningen i 
gruppen är som syns i nedanstående tabell något jämnare än könsfördelningen i 
hela professorsgruppen vid Göteborgs universitet. Vad det kan bero på kan man 
enbart spekulera i. Urvalet är ju som tidigare nämnts inte genomfört med statistiskt 
slumpmässiga metoder utan styrt av samma personer som definierat begreppet. En 
förklaring till könsfördelningen skulle kunna vara att ledningspersonerna beaktade 
den när de skulle ge exempel på erfarna handledare. De kanske hade variationsbe-
greppet i åtanke, även om de inte angav könsfördelning som en variationsaspekt. 

De intervjuade handledarna är som tidigare nämnts delade i två grupper som är 
kodade med S respektive T. S representerar vetenskapsområdena samhälls-
vetenskap, humaniora och övriga, T representerar vetenskapsområdena teknik, na-
turvetenskap och medicin/odontologi. Kodningen omfattar även vilken av de tre 
handledningsstilarna som intervjupersoner ger uttryck för. Varje persons kod består 
därför av F (forskare), L (ledare) eller Tj (tjänsteman) plus S 1–16 eller T 1–15. 
 

Tabell 11. Ålders- och könsfördelning bland handledare och professorer 
2001. 

 
  

 Kvinnor % Män % Medelålder
 

Handledare i studien  
S-gruppen 4 25 12 75 56.6
T-gruppen 3 20 12 80 54.5
Totalt 7 23 24 73 55.5
 

Professorer i Göteborg  
S-gruppens område 27 20 111 80
T-gruppens område 49 13 323 87
Totalt 
 

76 
 

15
 

434
 

85
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Fokus i avhandlingen är handledningsuppgiften så som handledare själva beskriver 
den. Resultaten bygger därför främst på vad som har framkommit i intervjuer med 
handledarna själva, även om vissa uppgifter från de två tidigare redovisade inter-
vjuomgångarna samt statistik från fakulteterna och SCB kan förekomma. 

Denna studie gör ett nedslag i tiden, handledarna befinner sig i olika faser av 
sin karriär och deras doktorander är också i olika faser av sin forskarutbildning. 
Handledarnas beskrivningar är därför helt naturligt påverkade av den egna aktuella 
situationen. Handledarna är därför inte den ena inriktningen eller den andra, utan 
de växlar antagligen mellan olika former, beroende på den aktuella situationen och 
interaktionen med doktoranderna. 

Vissa drag framkommer som är gemensamma för alla handledare, eller snarare 
lika på individnivå, andra kan ses som typiska för någon av de olika stilarna, ytter-
ligare andra visar på en variation, helt utan gemensamma nämnare. Vissa uttalan-
den från någon handledare med en specifik stil återfinns ibland i liknande form hos 
handledare från någon av de andra grupperna. Beskrivningarna är inte helt renodla-
de, många av handledarna ger ibland uttryck för olika uppfattningar i olika sam-
manhang. Oavsett detta kan man ändå urskilja vissa specifika handledningsstilar 
som ger uttryck för olika syn på handledning och relationen till doktoranderna. Föl-
jande citat exemplifierar två vitt skilda förhållningssätt. 
 

Det är också detta att en doktorand måste känna också att, detta kan jag ändå 
bäst, på ett sätt … Att just detta att åtminstone själva fördjupningen av det 
kan jag bäst. Jag tror att det måste doktoranden känna ... Det här kan jag bätt-
re. Det har något med frihet att göra (L–S 11) 

 

Han kan mer än vad jag kan. Jag har otur … Då kan jag inte fungera som 
handledare lika bra om jag inte kan åtminstone lika mycket som han, eller 
mera. (F–S 1) 

 
 

Skillnader och likheter 
Under intervjuerna framkommer en hel del skillnader när det gäller synen på ge-
mensamma traditioner på handledarnas respektive institutioner. Det kan förutom 
avhandlingstraditioner röra t ex finansiering, rekrytering och antagning av dokto-
rander, kursorganisation och kursutbud samt organisatoriska villkor för handled-
ning. I ett sådant kollektivt perspektiv varierar visserligen förhållandena, men någ-
ra olika handledningsstilar är inte särskilt framträdande. Vissa specifika mönster 
framkommer tydligare när handledarna beskriver sin egen roll i handledningen, då 
framträder de tre olika inriktningarna. Man skulle kunna kalla dem strategier, mo-
deller, perspektiv eller något annat som andra forskare använt i andra studier. Vad 
man väljer är inte det viktigaste, jag har valt att benämna dem inriktningar eller 
handledningsstilar. Stilarna skiljer sig på flera sätt, men främst skiljer de sig utifrån 
relationen till doktoranderna, varför intervjupersonerna är handledare, vilket makt-
perspektiv de antar och i viss mån hur de ser på vem som har ansvar för att dokto-
randen skall bli klar med sin avhandling. Jag kallar stilarna för forskare, ledare och 
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tjänsteman. I figurerna som följer beskrivs relationen och ansvarsfördelningen mel-
lan handledare och doktorand genom pilar och storlek på de olika agenterna. 

I den första inriktningen ser handledare på handledning som en forskare. Denna 
handledningsstil placerar makt och ansvar för resultatet hos handledaren. 
 
 
 

Handledare

Doktorand  
 

Figur 10. Relation och ansvarsfördelning mellan en forskare och en dokto-
rand. 

 
 
 

I denna stil förekommer också vissa drag av en familjefader. En annan inriktning 
visar handledare som ser på handledning som en ledare, makten är delad och an-
svaret för resultatet sägs finnas hos doktoranden. Relationen bygger på en idé om 
en jämställd relation redan tidigt i processen. Även i denna stil kan drag av en fa-
miljefader visa sig. 
 
 
 

Handledare Doktorand  
 

Figur 11. Relation och ansvarsfördelning mellan en ledare och en dokto-
rand. 

 
 
 

En tredje inriktning ser på handledning som en tjänsteman. Ansvar och makt läggs 
ofta utanför relationen, någon annan eller organisationen har makt och ansvar för 
både resultatet och relationen. Handledaren har en lägre grad av påverkan än vad 
organisationen har. 
 
 
 

Organisation Handledare

Doktorand  
 

Figur 12. Relation och ansvarsfördelning mellan en tjänsteman och en dok-
torand. 

 
 
 

Av studiens handledare ger alla, sånär som på två, främst uttryck för en av stilarna. 
När det gäller de två handledare som inte går att härleda till en enda speciell stil är 
den ene den handledare som ännu inte har handlett någon doktorand fram till dis-
putation (T 7), alltså den handledare som avviker mest från de övriga när det gäller 
erfarenhet som handledare. Den andre är en handledare som handleder många dok-
torander, alla startade samtidigt i en forskarskola (S 16). Den sistnämnda handleda-
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rens beskrivningar visar drag av både forskaren och ledaren. Av de återstående tju-
gonio handledarna kan tio handledare kopplas till forskaren, elva till ledaren och 
åtta till tjänstemannen. 

Tillförlitlighet 
Mitt resultat visar alltså, förutom variation på kollektiv och individuell nivå, tre 
olika sätt att se på handledning, tre handledningsstilar. För att i någon mån testa 
tillförlitligheten i det resultatet har jag låtit en person vara en form av ”med-
bedömare” och fördela citerade uttalanden mellan de olika stilarna. I det skedet av 
avhandlingsarbetet var beskrivningen av stilarna ett fristående avsnitt, det fanns 
många fler citat från varje handledare i resultattexten (mellan fem och tretton per 
handledare) och de citerade utdragen var oftast mycket längre än vad de är i nulä-
get. Mina markeringar var inte utsatta vid citaten. Denna person var tidigare be-
hjälplig i transkriberingen av intervjuerna och har alltså läst flera av intervjuerna i 
dess helhet, även om detta skedde för ett par år sedan.  

Instruktionen var att först bara läsa beskrivningen av handledningsstilarna för 
att få en uppfattning om hur de olika sätten att se på handledning beskrivs och där-
efter läsa hela resultatet. De citat som fanns skulle om möjligt markeras i ett sche-
ma med A = Forskare, B = Ledare, C = Tjänsteman och D = svårbedömd eller en 
mix av AB, AC eller BC. Därefter var instruktionen att markera vilket sätt som 
sammanfattningsvis bäst ansågs stämma med intervjupersonernas uttalanden. I 
femton av de trettio fallen sammanföll våra fördelningar helt. I elva fall var flera 
enskilda markeringar lika, men den totala bedömningen avvek. I fyra fall var det 
ingen eller mycket ringa samstämmighet i fördelningen av citaten. Samstämmighe-
ten var mycket hög i alla de fall där ”medbedömaren” själv tidigare skrivit ut inter-
vjun. Alla de fyra avvikande fallen var utskrivna av mig eller av en annan person 
som jag hade till utskriftshjälp85. 
 
 
 

Att se på handledning ur ett kollektivt perspektiv 
Jag börjar som sagt med att presentera variationen i handledarnas utsagor om kol-
lektiva frågor, hur handledarna beskriver den gemensamma kulturen på sina insti-
tutioner. Vissa av dessa frågor har tidigare belysts av andra forskare, jag inleder 
därför med en presentation av sådant som rör avhandlingstraditioner, vetenskaps-
områden och fokus i handledningen och gör jämförelser med vissa tidigare presen-
terade resultat. Därefter går jag över till att presentera hur intervjupersonerna be-
skriver organisatoriska ramar för doktoranderna, organisatoriska villkor för hand-
ledarna, organisatoriska stödåtgärder, publikationstraditioner samt den egna institu-
tionens status. 

                                                 
85 Våra respektive fördelningar presenteras i bilaga 2 
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Vetenskapsområdens olika avhandlingstraditioner  
Avhandlingar kan skrivas i form av en monografi eller en sammanläggningsav-
handling, den sistnämna i form av ett antal oftast publicerade artiklar plus ett sam-
manfattande kapitel, en s.k. kappa. Den ena eller andra traditionen brukar vara rå-
dande, även om det kan förekomma både formerna. På frågan om vilken form som 
överväger på deras institution svarar tolv av handledarna från T-gruppen att deras 
egna doktorander företrädesvis skriver sammanläggningsavhandlingar. Tre anger 
monografier som vanligast avhandlingsform (T3, T7 och T8). I S-gruppen visas det 
helt motsatta förhållandet, tretton anger monografi som den vanligaste avhand-
lingsformen och tre anger att sammanläggningsavhandling (S1, S6, och S13) är 
vanligast. Vissa av handledarna i studien har under åren handlett båda formerna. 
Kopplingen mellan avhandlingstradition och vetenskapsområde följer alltså i stort 
sett vad andra tidigare studier har visat, olika vetenskapsområden har olika avhand-
lingstraditioner; S-gruppen har fler avhandlingar i form av monografier och T-
gruppen fler sammanläggningsavhandlingar. 

Något tydliga samband mellan vetenskapsområden och olika handlednings-
fokus eller strategier så som det beskrivs av andra forskare finns däremot inte. De 
olika sätten att se på handledning som framkommer i resultatet finns i ungefär lika 
stor omfattning i båda grupperna. 

Ser man till avhandlingstradition och stil finns också en stor variation, alla sti-
larna är representerade i båda grupperna. Man kan möjligen se att avhandlings-
tradition och stil har ett visst samband om man tittar på vetenskapsområdena var 
och en för sig, men det är inte helt entydigt eller ömsesidigt86. 
 
 

Tabell 12. Fördelning av olika stilars avhandlingstradition i T- respektive S-
gruppen. 

 
 

S-gruppen   
 Monografi Sammanläggning 
Forskare 4 3 
Ledare 3  
Tjänsteman 5  
Forskare/ledare 1  
 

T-gruppen   
 Monografi Sammanläggning 
Forskare  3 
Ledare 2 6 
Tjänsteman 
 

 
 

3 
 

 
 

Andra data som rör handledarna såsom kön, ålder och erfarenhet, (t ex antal hand-
ledda doktorander), visar inga samband med de olika stilarna. 
                                                 
86 I bilaga 3 visas vilken stil handledarna främst ger uttryck för. Dessutom anges den mest 
vanliga avhandlingstraditionen på handledarens institution. 
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Fokus i handledningsuppgiften ”beror på” 
Handledarna ger en mängd olika beskrivningar av hur handledningsuppgiften kan 
se ut. Många handledare beskriver uppgiften metaforiskt, ibland med en rollbe-
skrivning för egen del, ibland parvis med varsin rollbeskrivning för handledaren 
och doktoranden. Flera handledare ger mer än en beskrivning av sin uppgift och 
menar att handledarrollen är komplex, den innehåller flera olika ingredienser. Dok-
toranderna är dessutom så olika att det inte går att ha samma roll generellt. Man 
kan se att vissa handledare framhåller den kontrollerande och andra den stödjande 
delen i sitt uppdrag. Nästan alla handledarna kommenterar svårigheten med att 
kunna handleda på ett bestämt sätt, vilken roll en handledare tar sägs ”bero på”. 
Trots detta kan man ändå urskilja vissa mönster, mönster som även andra studier 
visat87. Likheter med inriktningar som av andra benämnts produkt-, process- och 
individinriktad handledning återfinns i studien. Dessa likheter visar sig främst i in-
ledningen av intervjuerna. De inleds som nämnts med frågan ”Vilken anser du är 
den viktigaste uppgiften en handledare har?” och handledarna svarar då utifrån oli-
ka fokus. Knappt hälften av handledarna svarar direkt med fokus på forskningspro-
dukten och beskriver uppgiften i termer av resultat, avhandling och liknande. De 
andra handledarna uttrycker sig i termer av utbildning, undervisning och förmed-
ling av ämneskompetens, doktorandens personliga utveckling eller att doktoranden 
skall socialiseras in i forskarmiljön, alltså jämförbart med processinriktad eller in-
dividinriktad handledning. 

Vissa handledare menar att formella, organiserade uppgifter ingår i uppdraget, 
många nämner t ex att de skall redovisa en individuell studieplan, medan andra 
handledare över huvud taget inte nämner några organiserade aktiviteter. 

Flera handledare tar mer än ett perspektiv, de ser det som ett dilemma att hand-
ledaruppgiften har mer än ett syfte; kontroll- respektive stödfunktionen nämns av 
många, om än i lite olika ordalag. 

Handledare som kan sägas ha fokus på en produkt beskriver en handledares 
uppgift i termer av ämnet eller att handledningen skall stödja forskningen. Uppgif-
ten är att skapa ett resultat, en produkt i form av en avhandling. 
 

Ja, det är naturligtvis att se till att, eller bidra till att det blir en godtagbar av-
handling så småningom. (F–S 7) 

 

Att ha ett produktfokus innebär också att handledaren skall förbereda för hur pro-
dukten skall bli, handledarens uppgift är att hitta ett ämne, formulera problem, se 
till att det är möjligt att skapa en produkt. Samtidigt kan emellertid även individ-
perspektivet också vara framträdande, produkten hör ihop med doktoranden. 
 

… att formulera uppgiften på ett sådant sätt så att det passar individen så att 
vederbörande finner att det är intressant och stimulerande att jobba med den. 
(L–T 6) 

 

                                                 
87Se avsnittet om förhållningssätt och strategier s. 65. 
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Handledare som kan sägas beskriva uppgiften i processinriktade eller individinrik-
tade termer använder uttryck som att handledaruppgiften är undervisande och stöd-
jande. Den viktigaste uppgiften är då att utbilda och lära doktoranden något under 
forskarutbildningens process, antingen kunskaper eller en procedur. 
 

Försöka lägga ut tråden, få någon struktur i arbetet. (F–S 10) 
 

Den viktigaste uppgiften är ju att förmedla de kunskaper och färdigheter som 
jag har. (F–S 1) 

 

Försöka utbilda unga studerande till att lära sig forskningsproceduren. Hur 
man gör när man forskar … de ska kunna börja tänka självständigt. (Tj–T 13) 

 

Uppgiften beskrivs inte alltid bara som undervisande utan ibland också som stöd-
jande och att handledaren skall vara en förebild. Handledningen skall främja dokto-
randens personliga utveckling, doktoranden som individ är i fokus. Resultatet av 
handledningen sägs inte vara en avhandling utan att doktoranden blir en forskare. 
 

Man är mycket mera stöd för doktoranderna, … jag vill vara inspiratör, jag 
vill vara en förebild för dem, så här klarar man att bedriva forskning, så här 
ska man också kunna vara som människa. (L–T 12) 

 

Resultatet sen ska bli någonting som är en hyfsat självständig forskande indi-
vid. (L–T 3) 

 

Försöka att hjälpa doktoranderna att ta fram sin bästa sida så att säga. (L–S 
14) 

 

Uppgiften som handledare beskrivs av någon som en länk in i den specifika kultu-
ren, socialisationsaspekten är framträdande. Flera framhåller handledarens betydel-
se som förebild. 
 

Socialisera in doktoranden i att bli en forskare. (F–S 15) 
 

Man bygger upp en miljö och det betyder att man tar hand om dom som är in-
tresserade av att finnas i den miljön. (L–T 2) 

 

Själv vara en förebild genom att hålla på med forskning och forskningsfrågor. 
(L–T 8) 

 

Att ange en uppgift som den viktigaste anses som sagt vara svårt, vissa handledare 
uttrycker tydligt dilemmat med att uppgiften består av flera delar, det gäller att gasa 
och bromsa samtidigt. 
 

Därför att å ena sidan så ska man entusiasmera och å andra sidan så får man 
inte liksom blomma hej vilt. Det är det här att få det att växa och att begränsa. 
Och jag har en känsla av att olika handledare ofta lutar åt ena eller andra hål-
let. (L–S 11) 

 

Sen är det ju naturligtvis, det är den här dubbla rollen, att vara stödjande men 
också styrande. (L–S 2) 

 

Att tala i termer av makt- eller ansvarsfördelning i handledningsrelationen kan ses 
som ett processperspektiv. Det beskrivs ibland som att handledaren har ansvar för 
att doktoranden blir färdig, att det är handledaren som ”äger” processen, 
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Ja, alltså den viktigaste uppgiften det är ju att ta hand om, ta ansvar för att det 
doktoranden gör är görbart. (F–S 13) 

 

Det är jag som bestämmer. (Tj–S 5) 
 

eller, så är inriktningen att doktoranden får ta ansvar för handledningen och av-
handlingen. 
 

Det som doktoranden vill göra. (Tj–S 3) 
 

Försöka få doktoranderna att känna att det är dom som gör det och inte att det 
är jag. (F–S 12) 

 

Jag tror att doktoranden själv måste, man är ju liksom ansvarig själv för det 
man har gjort. (Tj–T 9) 

 

Sammanfattningsvis kan man urskilja ett par olika fokus i handledarnas beskriv-
ningar, till viss del jämförbara med tidigare forskning. För att använda andra fors-
kares benämningar: handledarna tar antingen ett produkt- eller individfokus när de 
skall beskriva sin uppgift. Tydligast är ett produktinriktat fokus med en avhandling 
som mål, men även ett individinriktat fokus kan urskiljas, ibland beskrivet i form 
av handledning som socialisationsuppgift. I det sammanhanget skulle det kanske 
kunna beskrivas som ett processinriktat fokus, men individfokuset är tydligast. Va-
riationen är tydlig, men handledarnas fokus visar inga entydiga samband med ve-
tenskapsområde eller avhandlingstradition, de individuella skillnaderna går över 
alla gränser. Sammanlagt antar sju handledare i S-gruppen och sex handledare i T-
gruppen ett produktfokus. Åtta handledare i S-gruppen och lika många i T-gruppen 
antar ett individfokus. 
 
 
 

Tabell 13. Fördelning av handledarinriktningar i T- respektive S-gruppen. 
 

 

S-gruppen   
 Produktfokus Individfokus 
Forskare 5 2 
Ledare  3 
Tjänsteman 2 3 
 

T-gruppen   
 Produktfokus Individfokus 
Forskare 2 1 
Ledare 2 6 
Tjänsteman 
 

2 
 

1 
 

 
 
 

Tabellen88 visar vad de olika handledningsstilarna fokuserar, produkt- eller individ, 
uppdelade i S-gruppen respektive T-gruppen. Handledarna i studien antar således 

                                                 
88 De två ovan nämnda handledarna, T 7 och S 16 som inte går att härleda till en enda spe-
ciell inriktning, är inte medtagna i tabellen. 
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olika fokus. Ser man till vilket perspektiv som företräds i de tre olika stilarna totalt 
är individfokus mest markant när det gäller ledaren. Där har majoriteten, nio av 
elva, ett individfokus. Produktperspektivet överväger hos forskaren, där har sju av 
tio ett produktfokus. Vad gäller tjänstemannen överväger ingetdera. Notabelt är att 
ingen handledare från S-gruppen med ledarinriktning har produktfokus. 
 

Organisatoriska ramar för doktorander 
Handledarnas syn på kollektiva frågor och organisatoriska ramar för doktorander 
rör t ex finansiering, rekrytering och antagning av doktorander samt val av handle-
dare. Andra exempel är synen på kursverksamhet och kursansvar. 

Finansiering 
Doktorander skall numera ha sin finansiering ordnad för hela studietiden för att bli 
antagna till forskarutbildning. Finansieringen kan ske genom anslagsmedel, s. k. 
institutionsmedel och/eller genom att doktoranderna ingår i något projekt som fi-
nansieras genom sökta medel från t ex forskningsråd eller andra externa finansiä-
rer. Studien visar ett klart samband mellan finansieringsform och avhandlingstyp; 
handledning av sammanläggningsavhandlingar är till största del kopplad till exter-
na medel och monografier till institutionsmedel. Detta är särskilt tydligt på Chal-
mers, alla tio handledarna från Chalmers menar att doktoranderna i huvudsak fi-
nansieras via externa projektmedel. Tre svarar dock att det förekommer att vissa 
doktorander även finansieras genom institutionsmedel, men på just de institutio-
nerna är monografitraditionen starkast. Ingen av handledarna från Chalmers har 
någon doktorand som skriver sammanläggningsavhandling och finansieras genom 
institutionsmedel. I det stora hela kan man se samma tendens i övriga intervjuer om 
än inte lika tydligt, nästan alla doktorander med sammanläggningsavhandlingar fi-
nansieras via externa medel. 

Rekrytering och antagning 
Det skiljer sig mellan olika forskningskulturer hur de blivande doktoranderna 
kommer in i systemet. Beroende på institutionens rådande ekonomiska läge, till-
gång till presumtiva sökande, konkurrens från näringslivet etc. hanteras rekryte-
ringen olika. På vissa institutioner handplockar handledarna sina doktorander ut-
ifrån sina erfarenheter som lärare på C- och D-nivåerna i grundutbildningen, på 
andra ställen annonserar man i pressen på samma sätt som vid vanliga anställning-
ar. Ibland finns det god tillgång på sökanden och urval måste ske, ibland måste stor 
möda läggas ned på att intressera någon doktorand över huvud taget för att kunna 
utnyttja tilldelade medel. Några institutioner annonserar internt, andra annonserar 
öppet via nätet eller via ämnesspecifika kanaler. Variationen är mycket stor. 
 

Så tidvis har det varit tillfälligheter som har … de har skickat e-mail till mig 
och undrat om det finns någon möjlighet att komma in. Utlänningar då i viss 
mån. Eller, naturligtvis kommit hit också och sökt. Jag vet inte, om jag tittar 
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totalt så kanske det är en 40 % som har kommit sådär utifrån och 60 % har 
kommit in via kurs, exjobb och så vidare. (L–T 6) 

 

Det bästa är ju att man har en examensarbetare, som det har visat sig det fun-
gerar med och som vill fortsätta och så där. Ibland annonserar vi. Det är lite 
mer, ja en chansning ska man inte säga, men ibland har vi haft problem att vi 
inte har fått tag i, det har ju varit högkonjunktur och då är det svårt att få tag i 
doktorander. (Tj–T 9) 

 

Högkonjunktur är alltså inget som i alla lägen gagnar forskningen. Även om det i 
tider av högkonjunktur satsas mer medel på forskning kan det vara svårt att locka 
studenter till förhållandevis lågbetalda doktorandtjänster, näringslivet betalar höga 
löner även till personer utan doktorsexamen. 

Några handledare säger sig föredra personer som vill fortsätta inom akademin 
efter disputationen, andra menar att doktorandens avsikt med forskarutbildningen 
kan variera, de nämner allt från att drivkraften är styrd mot fortsatt forskning till att 
forskarexamen är meriterande utanför akademin. Många påpekar dock att det vikti-
gaste är att rekrytera rätt person till rätt forskningsuppgift. Det är också viktigt att i 
förväg informera om vad som gäller och kontrollera att den som söker verkligen 
vill bli forskare och inte söker till forskarutbildningen i brist på annat. Felaktiga re-
kryteringar kan få besvärliga konsekvenser. Det är företrädesvis handledare med 
forskarstil som trycker på vikten av att informera presumtiva doktorander om vad 
som väntar dem, även om det är svårt. 
 

Den potentielle doktoranden står i dörren och det är ju, jag menar att det är 
väldigt väldigt viktigt att försöka sovra agnarna från vetet. Och folk kan 
komma och ha de mest olika drivkrafter, och folk får ha vilka drivkrafter de 
vill, men det får liksom inte vara t ex (någon) som absolut vill stanna i Göte-
borg, för att de har man eller fru eller barn eller hus eller vad det nu kan vara 
för nånting, och så hittar de inte jobb i [branschen] och då tänker de så här, 
forskarutbildningen i stället. Alltså, det är en väldigt liten sannolikhet att en 
sådan kan bli lyckosam. (L–T 15) 

 

Men jag vet ju, då från min bakgrund som jag har, att det är nästan omöjligt 
att hitta bra urvalskriterier faktiskt. Man kan lika gärna använda tärning. Det 
är faktiskt så. Speciellt när man inte vet utvecklingen heller. Så jag tror att 
man måste bygga väldigt mycket på information. Att man verkligen informe-
rar noga om vad forskarutbildningen innebär och vad man ska bli. Jag kom-
mer ihåg att jag sa till en iranier: ”du ska väl bli forskare?” Jag tror inte han 
hade tänkt på det, utan bara tänkt på att han skulle ha en examen att komma 
hem med. Men det är ju faktiskt så, det är ju ett jobb som man ska göra sen. 
Vill man göra det egentligen? Och är man beredd att utstå alla de svårigheter 
som det faktiskt är? (F–S 1) 

 

Doktorander rekryteras utifrån olika modeller. Någon menar att det borde krävas 
D-nivå på grundutbildningen för att kunna bli antagen som doktorand. Det skulle 
medföra en snabbare process. Ett vanligt sätt är som sagt att ta reda på vad man får 
i förväg genom att rekrytera ”elitstudenter” som handledare möter i grundutbild-
ningen eller på D-kurser. En annan modell kan vara att man ”fixar” in studenter 
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som har tjuvstartat med något projekt utan att formellt ha påbörjat forskarutbild-
ning. Någon kanske till och med har egna projektmedel innan hon eller han är an-
tagen. Det finns även fall där man testar en presumtiv doktorands kapacitet under 
en kort period. Andra menar att allt bör gå sin gilla gång och vill helst inte ha några 
stora överraskningar, felaktiga rekryteringar kan få långtgående negativa konse-
kvenser. Det är främst tjänstemän som poängterar tryggheten i att vara säker i för-
tid. 
 

Det exemplifieras ganska tydligt av den tjejen som började i måndags. Där 
har vi bestämt att, hon har inte gjort nåt examensarbete här tidigare så hon är 
ny, helt ny i gruppen, och då har vi sagt att vi skulle ha en prövoperiod på 
några månader först och under den tiden så vill vi precisera både projektet 
och vad det innebär i metoder och teoretiskt kunnande och sånt där. (Tj–T 
13) 

 

… och det är det bästa, det är att vi kan fånga de som går fortsättningskurser, 
eller ännu hellre examensarbetare, för att då får man ju en bättre kontakt av 
dem. Man ser då vad de faktiskt presterar, och man ser på personligheterna. 
(Tj–T 1) 

 

Vissa handledare uppmanar alltså studenter som upplevs ambitiösa och duktiga att 
söka till forskarutbildningen, eller snarare sagt att söka sig till ett specifikt projekt. 
Överlag menar handledarna att det finns risker med annonseringar, en tidig person-
lig kontakt är att föredra. Handledarna är medvetna om svårigheten med rättvis an-
tagning, men att få rätt person är viktigare både för den egna bekvämligheten och 
för forskningens framskridande. Detta uttrycks av såväl forskare som tjänstemän. 

Flera handledare menar att det är allmänt vedertaget på alla nivåer i organisa-
tionen att man skall försöka påverka vilka man vill skall söka, det uttrycker även 
den handledare som inte har någon längre tid som handledare. 
 

Och vi har blivit lite uppmanade tycker jag, för jag har hört från högskolan, 
från rektor och så där, att ”ja, ni ska vara lyhörda för om det finns forskarbe-
gåvningar bland studenterna”, liksom. Och det tycker jag är helt rätt, att vi 
ska göra. Jag tror att det kan vara svårt det här med rekrytering med annons. 
(–T 7) 

 

En handledare på en av de större institutionerna anger att den stora mängd av pre-
sumtiva doktorander som de har, dvs. studenter på C-nivå med goda betyg, har ti-
digare varit och är fortfarande ett problem. Som handledare kan han inte få någon 
personlig kontakt med dem. Någon handledare poängterar att det är riskfyllt att låta 
slumpen avgöra vem som skall få tillgång till någon av de få doktorandtjänsterna, 
försörjningen skall ju dessutom vara garanterade under hela perioden. Ett sätt att få 
kontakt med de bästa studenterna sägs vara att skriftligt kontakta alla med väl god-
känt i en årskull av grundutbildningsstudenter och erbjuda ett samtal om forskarut-
bildning. Man kan, helt naturligt, se en större oro för felaktiga rekryteringar bland 
dem som arbetar på mindre institutioner. 
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Val av handledare 
När väl doktoranden är antagen varierar det hur handledarfrågan skall avgöras, 
mycket beroende på om det är monografi- eller sammanläggningstradition som rå-
der. Vissa handledare säger att handledarna väljer doktorand, andra handledare 
menar att doktoranderna väljer handledare. 
 

(Du väljer alltså doktorander?) – Ja det gör jag absolut. Det är någonting som 
jag nästan har lärt mig med åren och erfarenheten då. Att välja rätt doktorand 
så sparar man otroligt mycket jobb alltså, väljer man fel doktorand så får man 
baxa dem mycket mer framåt till examen. (L–T 4) 

 

I vissa fall är det varken handledare eller doktorand som styr vem som skall hand-
leda eller handledas. Det kan vara en arbetsledningsfråga, fördelningen sker då ofta 
av rättviseskäl eller utifrån tjänstefördelningen inom institutionen. Tillgången på 
lämpliga handledare stämmer inte alltid med efterfrågan, så att den handledare som 
står på tur kan bli den som inte har haft någon doktorand på ett tag. 

Vid flera institutioner är det respektive projektledare som själv avgör både vem 
som skall antas och vem som skall handleda. Finansieringsursprunget har natur-
ligtvis en avgörande betydelse, skall handledningen ske inom ett projekt har den 
projektansvarige en större möjlighet att styra och även kanske större uttalat ansvar 
för handledarfördelningen. I de fall när finansieringen sker med hjälp av institu-
tionsmedel är således handledarnas påverkansmöjlighet mindre. På några institu-
tioner antas en doktorand innan handledare är utsedd, man försöker därefter ”mat-
cha” ihop doktorand och handledare, i vissa fall utses preliminära handledare och 
byten förekommer. 

På de institutioner där monografitraditionen dominerar har doktoranderna 
ibland mindre möjlighet att påverka vem som skall handleda, men i gengäld större 
möjlighet att välja forskningsproblem. Många anser att en doktorand fritt skall 
kunna välja ämne. 
 

Vi har ju fortfarande fastställt att i princip ska de kunna skriva om vilket 
ämne som helst, vi tvingar inte in någon. (Tj–S 2) 

 

Om man sammanfattar grovt kan man säga att i vissa kulturer kommer doktoranden 
med ett intressant problem och får ta den handledare hon eller han blir tilldelad. 
Oftast försöker man emellertid att matcha, inte bara forskningsproblemet och hand-
ledaren, utan man försöker även ta hänsyn till andra faktorer. 
 

Att få till stånd den här matchningen mellan doktorandens intresse och för-
måga och tidsplan, och handledare ... Det skulle egentligen vara ömsesidigt, 
det är så vi talar om det. (F–S 10) 

 

Ja alltså, vi gör ju så att när folk blir antagna så försöker man relativt snart se 
till att de har en handledare. Det kan ju vara så att alldeles i början så har de 
inte någon riktig fast handledare utan prövar sig fram lite. Men numera så är 
ju tidsmarginalerna rätt små så att man har inte tid att gå och vänta för länge. 
Så att vi brukar nog se till att folk har handledare ganska snabbt. (F–S 7) 
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På de institutioner där avhandlingarna företrädesvis skrivs i artikelform är det van-
ligt att de presumtiva doktoranderna redan är kända av eventuella handledare. Där 
är det även lättare att kunna komma in i systemet, också utanför gängse antag-
ningssystem, särskilt om doktoranden kan bidra till finansieringen eller har en pro-
jektidé som stämmer med forskargruppens intressen. Där är mindre vanligt att dok-
toranderna kan välja problemställningar själva. Man skulle kunna säga att dokto-
randen söker sig till en specifik handledare eller forskargrupp och får sig tilldelat 
ett problemområde. 
 

Jag har ju mängder utav problemställningar på lager som behöver analyseras, 
så det är klart att. Det är väl så med de flesta här, att alla har ett överskott på 
problemställningar så att, är det doktorander som är intresserade och som tar 
kontakt med mig, så säger jag att detta och detta tycker jag är intressant, är du 
intresserad av detta, så kan vi gå vidare på den här vägen, så kan jag ställa 
upp som handledare. (F–S 13) 

 

Finansieringskravets följder 
Flera av intervjupersonerna anser att det nya systemet, dvs. att finansieringen skall 
vara ordnad för hela doktorandperioden redan när en doktorand antas medför pro-
blem. De kan inte ”pröva” doktorandens kapacitet innan de åtar sig att finansiera 
hela utbildningen. Många menar alltså att ”det var bättre förr”. Det gamla systemet 
var säkrare, (dvs. ur forskningens perspektiv, inte ur doktorandens). Vissa handle-
dare menar att det nya systemet fått vissa negativa följder, det minskar doktoran-
dernas möjligheter till val av inriktning, det har blivit svårare för doktorander att 
skriva monografier eller fritt välja avhandlingsämnen. Andra handledare anser att 
det är svårare idag än tidigare att få externa projektmedel, systemet missgynnar 
forskningsutvecklingen genom sämre doktorandtillgång. 

En del handledare anser att det nya systemet bär skulden till att antalet dokto-
rander har minskat. På vissa institutioner är det numera alltför få doktorander för 
att, som någon handledare uttrycker det, det skall finnas en kritisk massa. Rekryte-
ringen av doktorander är visserligen konjunkturberoende, men tillgången på dokto-
rander sägs även ha förändrats pga. finansieringskravet. Särskilt handledare vid 
små institutioner anser att situationen blivit mer sårbar. De får inte det antal dokto-
rander som behövs för att forskningen skall kunna fortskrida. 
 

Detta är ett jätteproblem därför att, varför jag har så få nu det beror på Thams 
regler89. Vi följde dem så noga att vi är på väg att få en för liten kritisk massa. 
Jag skulle ha utrymme för åtminstone två till. Det är inte alls bra. (Tj–S 5) 

 

Möjligheterna att ta in doktorander varierar stort. När det uppstår problem med fi-
nansieringen hanteras det på olika sätt, finns det inte avsatta medel för en dokto-
randtjänst när en attraktiv kandidat dyker upp, försöker vissa forskargrupper att 

                                                 
89Avser bland annat kravet på ordnad finansiering under hela forskarutbildningstiden, min 
kommentar. 
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lösa problemet tillfälligt. Vissa får inte de resurser de anser sig behöva medan 
andra handledare har resurser att kunna ta in en doktorand närhelst tillfället bjuds. 
 

Det betyder konkret att kommer det nån som är väldigt intresserad av att bör-
ja och som vi tycker är lämplig vid en annan tidsperiod, ja vi har helt enkelt i 
allmänhet inte medel då utan vi försöker på något sätt hjälpa honom exem-
pelvis genom att han får nån viss undervisningsverksamhet alltså typ öv-
ningsledare eller att han stoppas in på nåt projekt där det behövs nån tillfälligt 
anställd, fram till den ordinarie ansökningsomgången. (L–T 2) 

 

Nu är det så här att det där har varit relativt god tillgång på de pengarna, så 
om jag kommer dragande med en kille eller tjej i början av sommaren och 
säger titta här, den här grabben här, det är en kille jag tror på. Så finns det lik-
som alltid några doktorandmånader och så där som de kan sticka åt honom. 
(F–T 15) 

 

Samtidigt ser andra att det finns fördelar, systemet tvingar doktoranderna att bli 
färdiga snabbare, det är lättare att få handledare med rätt ämneskompetens i det nya 
systemet, men också lättare att neka till att ge handledning om kompetensen sak-
nas. 
 

I det nya systemet så är det ju väldigt strukturerat, alltså, ”nu gör vi så här”. 
… Så var det ju heller inte förut. Utan man, som sagt, tog ju in på mer en be-
dömning av allmän förmåga. Och då kunde man också välja ett ämne som 
egentligen ingen kunde syssla med, här på institutionen alltså. (F–S 6) 

 

En handledare tar det nya systemet i försvar och beskriver det gamla systemets 
nackdelar ur doktorandernas perspektiv. Problemet att inte ha finansieringen tryg-
gad kunde tidigare hämma doktorandens frihet att välja forskningsområde eller 
handledare. Det som förr styrde doktorandens val var ofta vem som hade pengar. 
 

Går man tillbaka i tiden, så var det ju så att det fanns ett avsevärt antal dokto-
rander som inte var försörjda, som behövde försörjning. Ett sätt att välja av-
handlingsämne och handledare också, det var ju tillgången till försörjning 
helt enkelt. Så att om handledaren på nåt sätt hade nåt forskningsprojekt i vil-
ket man då kunde skriva en del av en avhandling, så kunde det ju vara ett 
starkt sätt att komma in i, ja, komma in i den riktningen. Och det tror jag inte 
att man på något sätt ska liksom glömma bort. (F–S 10) 

 

Det är främst tjänstemän som uttrycker att de följer reglerna, men de blir i gengäld 
mer och mer missnöjda med systemet. 

Sammanfattar man finansieringsfrågor kan man se vissa tendenser. Överlag är 
handledare från kulturer med monografitradition mer positiva till det nya finansie-
ringssystemet, doktorandernas frihet poängteras oftare av dessa. Handledare från 
institutioner med sammanläggningstradition är mer missnöjda, de visar också en 
tendens att gå vid sidan om regelsystemet oftare än de andra. De tenderar att hand-
plocka tidigare kända personer utanför gängse öppna rekryteringstillfällen, tar inte 
in doktorander enbart på bestämda tider. De verkar även ha större ekonomiska möj-
ligheter att kringgå systemet, eller, åtminstone större möjlighet att själva styra re-
sursfördelningen. 
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Kursverksamhet 
Forskarutbildningarnas kursverksamhet och även handledarnas funktion i kurs-
verksamheten skiljer sig ganska markant åt. Det kan röra sig om allt från att hand-
ledaren själv organiserar forskarutbildningen på institutionen och undervisar i vissa 
kurser, till att institutionen inte ger några egna kurser alls. 

Andelen poäng för kurser varierar. Intervjupersonerna från S-gruppen anger att 
deras doktorander läser mellan 40 och 80 poäng, handledarna från T-gruppen anger 
poängantal från 18 till 80 poäng. 
 
 
 

Tabell 14. Antal kurspoäng som ingår i de handledda doktorandernas fors-
karutbildningar. 

 
 

Antal kurspoäng <20 40–50 60–70 80
S-gruppen  7 6 3
T-gruppen 
 

3 
 

10
  

2
 

 
 
 

Överlag kan man se att i S-gruppen avsätts en högre andel poäng till kursverksam-
het än vad som görs i T-gruppen. Kursernas placering varierar från att ligga helt i 
början av forskarutbildningen, ibland t.o.m. innan avhandlingsämne är valt, till att 
vara insprängda under hela utbildningstiden. 
 

Ja, just det, två års kurser först, innan de skriver avhandling. (F–S 13) 
 

Kursernas placering sägs av någon bero på doktorandens behov, någon annan me-
nar att det beror på när det är ekonomiskt möjligt för institutionen att erbjuda kur-
ser. Vissa institutioner eller en hel fakultet har ofta ett gemensamt kursutbud med 
en stor del obligatoriska kurser för alla doktorander. Någon handledare anger att ef-
tersom institutionen är liten och antalet doktorander få till antalet, har man inga 
egna kurser, utan doktoranderna får genomföra läskurser i samråd med handledaren 
eller genomföra vissa kurser i någon annan institutions regi i stället. 

Beräkningen för kurser varierar. På vissa ställen kan annat än uttalade forskar-
kurser, t ex läskurser, kurser på D-nivån och seminarieverksamhet räknas in i kurs-
poängen. Vissa mindre rapporter, t ex presentationer vid konferenser eller interna 
skrifter kan också få gottskrivas kurspoängskontot. Andra menar att doktoranderna 
läser en så stor mängd litteratur utanför kurserna att de därför inte behöver så 
många formella poäng för kurser. Dessa olika förhållningssätt till vad som skall 
poängsättas eller ej medför att de angivna kurspoängen inte alltid är jämförbara. 
 

… men kurser menar jag då sådana som ges av en föreläsare med tentamen 
… en ännu större tid läggs nog ner på ämnesstudier i det egna forskningsom-
rådet, och så den löpande litteraturen. (Tj–T 1)  

 

… läskursen krympt från 60 till 40 vilket jag inte ser som nåt elände, för att 
man måste ändå läsa såpass mycket mer så det räcker till. (F–S 12) 

 

Så att det kan jag tycka att man måste inte ha gjort alla kurser. Men sen kan 
man ju få räkna (något) mindre, vetenskapligt arbete. (F–S 15) 
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En handledare på en institution med högt antal kurspoäng menar att doktoranderna 
överskattar kursernas betydelse. 
 

Ja, vi diskuterar, alltså det finns ju vissa obligatoriska, som alla måste gå … 
Jag kan ibland tycka, att herregud, sluta nu läsa kurser, det är inte det som är 
det viktiga, det kan alla stollar göra, det är liksom inget svårt att läsa kurser. 
Jag menar, är man på den nivån så klarar man kurserna, de är inte det som är 
utmaningen. Så att där kan jag väl känna att jag mer försöker att bromsa folk, 
och säga – nämen gud. Och det kan vara nån som säger ”Åh! Där är en så in-
tressant kurs i Stockholm, jag skulle vilja läsa den”. Men, skit i det, kan jag 
tycka, det är liksom inte det som kommer att avgöra din framtid. Ibland tror 
ju doktorander att om de läser en kurs till, så får de liksom kläm på det. Men 
det får man ju inte, va. Så att det kan jag tycka att man måste inte ha gjort alla 
kurser. Men sen kan man ju få räkna (något) mindre, vetenskapligt arbete. 
(F–S 15) 

 

Flera handledare säger att institutionen har minskat kursdelen de senaste åren till 
förmån för avhandlingen90. Kraven på kortare genomströmningstid anges ibland 
som motiv. Någonstans måste tiden krympas och flera av handledarna anser att det 
är omöjligt att ge avkall på tiden för avhandlingsarbetet. Andra menar emellertid 
att kurserna har stor betydelse eftersom forskarutbildningen skall leda till en bred 
kompetens. Det är främst ledare som poängterar ett bildningsperspektiv. Att dokto-
rera är inte enbart att fördjupa sig i sitt ämne, kurserna är viktiga och skall stödja 
hela processen. 
 

Men sen så är det ju också så nuförtiden att man får tillgodoräkna sig kurspo-
äng från grundutbildningen upp till 20 poäng ungefär, i fall man kan anse att 
det är relevanta kurser då. Det är ju ett led i att försöka få doktoranden att gå 
ut fortare … Om det är så att man tillgodoräknar sig poäng från grundutbild-
ningen för kurser som är relevanta, då får det inte någon större betydelse, tror 
jag. Men är det så att man liksom börjar skrapa på kurser som är ganska peri-
fera för att få ihop de där poängen, då är det ju inte bra naturligtvis. (L–T 4) 

 

Jag har ju hört de i [X-ämnet] som funderar på 120 för avhandlingen och 40 
för kurser. Men då missar man nåt, som jag ser det. Därför att då är man till-
baks till riktigt gammaldags forskarutbildning, där det handlar om att fördju-
pa sig inom sitt område. Och jag vill gärna trycka på, forskarutbildning, alltså 
vad utbildas du till? Du utbildas inte bara till att kunna inom din nisch och ett 
eget valt ämne … Men för väldigt många är det inte det, för väldigt många är 
det att handleda andra och inom ett brett ämnesspann. Gå in i projekt där de 
jobbar på ett sätt som du inte har jobbat förut. Och den beredskapen, den får 
du ju i kurserna. Så där ser jag en fara, det här att man vill förkorta. Jaha, nu 
är det kortare tid. Men jag tycker inte att det håller, det är inte kortare än vad 
det nånsin har. Skillnaden är att nu så pratar man om genomströmningstid. 
Det är en planeringssak. (F/L–S 16) 

 

                                                 
90 Det är viktigt att poängtera att det angivna poängantalet för kurser avser tidpunkten för 
studien, senare har ännu fler institutioner minskat antalet kurspoäng till förmån för avhand-
lingsarbetet. 
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Det har ju kommit förslag från [X-institutionen] till exempel här på fakulte-
ten att dra ner kurssidan till, ja vad var det de ville, 30 eller 40 poäng. Men vi 
har egentligen varit motståndare till det här. Det har hängt ihop med att vi 
uppfattar att grundutbildningen här, det är en väldig breddutbildning. Folk 
behöver mera, vad ska man säga, bildning. (L–T 4) 

 

Kursansvar  
Institutionerna har ofta helt skilda förutsättningar att anordna kurser. De kurspoäng 
som anges på s. 145 är inte heller alltid jämförbara. Vad som räknas som kurs vari-
erar från en institution till en annan. Å ena sidan har ibland institutioner med de 
lägsta poängantalen för kurser mer tydligt uttalade kravbeskrivningar och är mer 
restriktiva med vad som skall räknas som kurs. Å andra sidan kan en institution 
som anger att 80 poäng skall bestå av kurser låta en doktorand i realiteten genom-
föra färre kurser och i efterhand uppvärdera vissa kurser i grundutbildningen till 
forskarkurser eller låta vissa konferenspapers motsvara vissa poäng. Av de handle-
dare som anser att det nya systemet innebär en faktisk minskning av utbildningsti-
den, anser vissa att man inte bör minska kursomfattningen. Andra vill absolut inte 
minska tiden för avhandlingsarbetet. Kursverksamheten är dock inte ett högpriori-
terat arbetsområde, avhandlingsarbetet är det som handledningen fokuseras på. 

Omfattningen av kurser ses av flera handledare som en rent organisatorisk frå-
ga, vissa andra menar dock att doktorandernas kursverksamhet, omfattning och in-
nehåll skall ses som en del av handledningen. Vissa handledare är mycket aktiva 
och styr i hög grad vad doktoranderna skall läsa för kurser, medan en del anser att 
kursverksamheten helt ligger i doktorandernas ansvar. Ytterligare andra handledare 
beskriver att det ligger i organisationens ansvarsområde, det är inget som en hand-
ledare behöver befatta sig med eller känna till, några vet inte ens hur stor kursdelen 
skall vara. 

Några handledare diskuterar alltså vilka kurser doktoranden skall läsa, andra 
överlåter det till doktoranden och/eller dennes bihandledare. Vissa handledare, sär-
skilt på Chalmers, är även examinatorer. Generellt kan man emellertid se att fors-
kare fokuserar mest på avhandlingen och mindre på kursverksamheten medan le-
dare låter gruppen, kollektivet, ta ansvar för kursverksamheten i högre grad än 
andra. 
 

Jag följer inte det där riktigt, det överlåter jag med varm hand på dem själva 
att leta upp. Och sen finns det då ett antal kurser som är såna där gemensam-
ma kurser som kan var matnyttiga (F–T 15) 

 

… att handleda om kurser det är inte nån stor sak, tycker jag inte, utan det 
stora är avhandlingsskrivandet. (F–S 10) 

 

Ja i och för sig är det en institutions, alltså det är ett kollektivt ansvar. Det blir 
ju handledaren som får säga att ”Du måste ha den här kursen och du måste 
tänka på det här och det här”, men annars så har vi det som ett kollektivt an-
svar. (L–S 11) 
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Jag kommer inte ihåg vad som gäller just nu, vad som gäller här, men det är 
ju bara att titta på hemsidan. (L–T 8) 

 

Vissa handledare deltar även i undervisningssituationen, genomför kurser i fors-
karutbildningen eller organiserar olika aktiviteter som kan poängsättas. 

Organisatoriska villkor för handledare 
Grunden för att överhuvudtaget kunna handleda styrs av vilka organisatoriska vill-
kor som finns, vilket generellt stöd som förekommer och vad som stöds. Handle-
darnas villkor beskrivs inte bara av handledarna själva utan även av de intervjuper-
soner som var ansvariga för forskarutbildningarna. Denna fråga kan därför till viss 
del belysas i mer än ett perspektiv. 

Handledarnas villkor för att handleda sina doktorander ser något olika ut. Till-
delningen av resurser i form av tid sägs variera beroende på flera faktorer, t ex om 
doktoranden finansieras av projektmedel eller institutionsmedel eller om doktoran-
dens arbete omfattar laborativt arbete eller ej. 

De forskarutbildningssansvariga ger oftare exempel på övergripande ekono-
miska principberäkningar i % av tjänster medan handledarna mer beskriver i antal 
doktorander och antal timmar. I många stycken överensstämmer dock uppgifterna. 

Överlag skiljer sig villkoren för handledare som är professorer och handledare 
som är docenter eller eventuellt lektorer. Det är mer reglerat hur många timmar 
som är öronmärkta till handledning för de sistnämnda. Villkoren för handledning 
beskrivs ofta utifrån doktorandens rättigheter, doktorander har rätt till handledning 
mellan 300 och 320 timmar under sin forskarutbildningstid. 
 
 

T-gruppen 
På någon institution inom T-gruppen är tilldelningen inte reglerad utan bygger på 
individuella överenskommelser, tilldelningen uppges komma automatiskt med pro-
jektet. På någon annan räknar man grovt med 10 % arbetstid för varje doktorand, 
vilken kan fördelas på en eller två personer. Någon handledare menar att det infor-
mellt sägs att en handledare kan ha max 5–6 doktorander, någon annan uttrycker att 
”här kan man nog ha femton stycken också om det skulle vara så, men då måste 
man ju ha någon slags hjälp i grupperna”. Andra menar att vad man gör av sitt ar-
bete bestämmer man väldigt mycket själv. 

Flera handledare menar att arbetssituationen innebär långt mer än en hundra-
procentig tjänst eftersom handledningen får konkurrera med en mängd andra upp-
drag. Det enda som är riktigt tydligt reglerat i tjänsten är den tid man undervisar. 
 

… mitt arbete är ju helt ostrukturerat eller vad man ska säga, det är ju ingen 
som bestämmer vad jag ska göra i princip, mer än att mellan vissa klockslag 
ska jag stå i en föreläsningssal … Och jag menar, i mitt fall så jobbar jag då 
egentligen 175 % eller något sånt där, … men jag har inte blivit av med några 
andra arbetsuppgifter. Utan de får man ju göra sig av med själv eller fuska så 
gott man kan då för att få det att gå ihop sig (L–T 4) 
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S-gruppen 
Inom S-gruppen är det oftare reglerat och mera klart uttalat hur tilldelningen sker, 
åtminstone enligt de forskarutbildningsansvariga. Exempelvis säger en: ”Ja, för en 
doktorand är det då 80 timmar per läsår. Tidigare hade vi tjugo lektorstimmar, men 
numera räknar man i klocktimmar”, medan handledare på samma institution menar 
att handledningstiden inte är reglerad eller begränsad, åtminstone inte för professo-
rerna. Däremot är tiden reglerad för lektorer och detta kan användas som riktlinje 
även för professorer. 

En annan institution har ett system som innebär att man får femtio timmars er-
sättning för handledning upp till licentiatnivå totalt. Därefter får man ytterligare 
femtio timmar upp till doktorsnivå. Man skall handleda 6 doktorander om man ar-
betar heltid, vilket innebär 25 % av tjänsten. En handledare på denna institution 
menar dock att det inte är tilldelat i tjänsten hur mycket tid man skall ha för hand-
ledning. 

En institution ersätter, enligt den forskarutbildningsansvarige, de som inte är 
professorer med åttio timmar per termin. Professorerna skriver upp hur många de 
handleder, det kan vara runt åtta doktorander, men vissa har kanske inte fler än två 
eller tre. Handledare på denna institution menar att de har haft en slags regel som 
säger att en doktorand har rätt till 100 handledningstimmar omräknat gånger tre till 
klocktimmar under sin doktorandtid. 

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att variationen egentligen inte är 
särskilt stor när man ser den formella tilldelningen av handledningstid för dokto-
randerna. Även om beräkningsgrunderna varierar blir det ungefär lika mycket av-
satt tid för varje doktorand. Variationen verkar uppstå när det gäller handledarnas 
totala arbetsbörda och handledningstiden i realiteten, handledarna säger överlag att 
det är svårt att få tiden för handledning att räcka, annat har ofta högre prioritet. 

Organiserat stöd för handledare 
Vilka villkor en handledare har för sitt uppdrag innefattar även vilka resurser som 
organisationen satsar för att underlätta handledningen, t ex vilket stöd man kan få 
som handledare91, antingen det gäller administrativa, personliga eller organisatoris-
ka frågor, vilka organisatoriska åtgärder som vidtas, riktade mot antingen stödfunk-
tionen i handledarens uppdrag eller mot den kontrollerande funktionen. 

En intressant händelse från intervjuerna som är värd att kommentera är att vid 
övergången till frågor om stöd för handledare nämner jag inte utbildning eller lik-
nande, jag efterfrågar bara vilket stöd som finns. Trots det associerar många hand-
ledare direkt till handledarutbildningar. Detta kan ses som en naturlig reaktion, ef-
tersom jag i min skriftliga presentation inför intervjuerna angav inom vilka områ-
den jag arbetar, bland annat att jag arbetar med utbildning av forskarhandledare. 
När temat vidgas till att röra allt stöd i handledarrollen framkommer andra alterna-
tiv. 

                                                 
91 De avsnitt i avhandlingen som rör utbildning och annat stöd i handledarsituationen är 
delvis presenterade tidigare (Lönn 2003). 
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Vissa av handledarna säger att de i dagsläget får stöd av kolleger inom och 
utanför den egna institutionen. Organiserat stöd sker genom olika aktiviteter, hand-
ledarna uppger att handledargrupper, forskarutbildningskommittéer, forskarutbild-
ningsnämnd och prefekt fungerar som stöd, men även en strukturerad organisation 
av forskarutbildningen eller seminarieverksamhet kan anses vara stödfunktioner i 
handledarrollen. 

Många av institutionerna har således organiserade möten, men upplevelsen av 
dem varierar; några handledare anser att de fyller en funktion, andra får inte sina 
egna behov av stöd eller utveckling tillfredsställda i den formen. Erfarna handleda-
re och nyare handledare anses ha olika behov av samverkan med andra. Under mö-
tena tar ibland nya handledare upp problem, dessa diskussioner har inte samma 
värde för dem som har handlett under flera år. Mötena anses inte alltid fylla en 
funktion. 
 

Alltså, vi har ju det, men jag tycker de är rätt meningslösa. Därför att det är 
så mycket nya handledare och jag känner att det är så triviala frågor. Alltså 
jag går ju. Eftersom jag alltid på nåt sätt gör min plikt (skratt) så gör jag det 
... Jag är ofta irriterad när jag går därifrån och tycker att det är mycket tradi-
tionella diskussioner och, lite så. Så att det är väl inget som jag tycker ger 
mig nån större kick, där jag känner wao, detta kan jag tänka mig. Det är mer 
så jag tänker: ”Åh, ja, nu har jag ställt upp på institutionen.” (F–S 15) 

 

Vi har handledarmöten, det är en väldigt skyddad verksamhet. Man vill inte 
ha insyn så mycket, utan man håller masken ... Jag har haft handledarträffar 
en gång per termin, då brukar alla säga att, ja, läget är under kontroll.  
(Tj–S 2) 

 

Någon handledare anser att institutionen har mycket verksamhet för att förbättra 
handledningen, särskilt handledningens administrativa uppgifter. De ger som ex-
empel gemensamma handledardagar varje år då man går igenom aktuella handle-
darproblem. Dessutom har de årliga uppföljningar av resultaten. 
 

… en gång om året en träff, dit handledaren och doktoranden kallas, där det 
dessutom då sitter några andra personer som har ett övergripande handledar-
ansvar på institutionen. (L–T 2) 

 

Då de forskarutbildningsansvariga intervjuades togs även frågan upp om vad de 
menade med samverkan och stöd för handledning i sina respektive organisationer. 
Intervjupersonerna var ofta handledare själva och hade egen erfarenhet av stöd för 
handledning, även om de intervjuades i sin roll som organisatör och ansvarig för 
forskarutbildningen. Deras beskrivningar följer ändå ungefär samma mönster som 
de andra handledarnas, de organiserade mötena rör ofta kontroll och uppföljning av 
resultat. 
 

Alltså på forskarutbildningen finns det ju det vi kallar för handledarmöte, 
som ses ett par gånger om året. Varje handledare får redogöra för läget då för 
sina doktorander, avrapportering av den individuella studieplanen. Fram-
gångsbedömningar kan man säga. (GU) 
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Ja ett par gånger om året så träffas de. De träffas ju i samband med rangord-
ning väsentligen och för att följa upp, diskutera uppföljningen av de indivi-
duella studieplanerna. (GU) 

 

Vi har ett forskarutbildningskollegium. Där handledare och examinatorer 
träffas och diskuterar frågor som har med forskarutbildningen att göra. Sen 
har vi haft lite experiment som jag sa med handledargrupper. Men det har 
självdött, det krävde mer tid än vad vi hade. Annars är väl det detta forskar-
utbildningskollegiet som är det som är specialgjort för att samtala om hand-
ledningsproblem. (Chalmers) 

 

Flera av de intervjuade handledarna har egen erfarenhet av att samordna handled-
ningsfrågor på sina institutioner. De menar att stöd för handledare kan vara att 
grupper av handledare möts. Någon uttrycker att mötena även fungerar som en 
form av kvalitetskontroll, inte bara för innehållet i avhandlingen utan även för 
handledares kravnivå. 
 

Alla institutioner har ju grupper, alltså olika nämnder, handledargrupper och 
så. Bara för att skapa, syftet med det är ju framförallt att se till då att inte någ-
ra handledare faller ur ramen och då blir allt för, vad ska vi kalla det, liberala 
i sina bedömningar och så. (F–S 1) 

 

Publikationer 
Flera av handledarna i studien har erfarenheter från att handleda doktorander som 
skriver såväl monografier som sammanläggningsavhandlingar, även om alla har 
störst erfarenhet av den ena formen. Handledarnas medverkan i doktorandernas 
publicering har naturligtvis störst betydelse i de fall doktoranderna skriver sam-
manläggningsavhandlingar, eftersom artikeltraditionen i sig medför att det oftast är 
mer än en författare. Vissa doktorander som skriver monografier publicerar emel-
lertid även artiklar och rapporter vid sidan av avhandlingsarbetet, vilka ibland kan 
skrivas eller publiceras tillsammans med handledaren. 
 

Ibland skriver vi då tillsammans, skriver tillsammans med nån när vi ska åka 
och då är vi liksom, ja då är det lättare kan man säga att vi skriver ett paper 
tillsammans och så hjälps vi åt att presentera det. Det kan ju vara ett sätt att 
komma in i det. Och en annan är att de har ett eget paper, det är lite grann be-
roende på hur långt man är kommen. Och hur trygg man känner sig. (F–S 15) 

 

I detta avsnitt redovisas hur handledarna förhåller sig till att överhuvudtaget skriva 
artiklar tillsammans med doktoranderna. Institutionskulturen framträder i vissa fall, 
men i många fall är det handledarens personliga synpunkter som framkommer. De 
olika stilarna är inte särskilt framträdande. 

Att vara medförfattare 
Handledarna beskriver olika traditioner när det gäller hur sampublicering sker. För-
fattarordningen har ibland dolda regler som kan vara svåra att tyda för en icke in-
vigd och det skiljer sig mellan ämnena vilken tradition som råder. Det finns oftast 
inga uttalade regler, alla förväntas känna till hur systemet fungerar. 
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Det finns nog egentligen inte skrivna regler på detta alls. Och det finns olika 
traditioner, helt klart, i detta. Jag är självisk nog att säga att det som, ju star-
kare man är, publiceringsmässigt och forskningsmässigt, ju generösare är 
handledaren i detta fall. Det är nästan alltid så. Därför att då känner man, här 
är, här skapas det, man behöver inte visa fjädrar så mycket då. Saker kan tala 
för sig. (Tj–T 1) 

 

Handledarnas syn på vad som skall gälla för att någon skall stå som författare och 
om en handledare skall medverka i doktorandernas publiceringar varierar, både när 
det gäller vem det skall gynna, handledare eller doktorand, och hur det skall gå till. 
Devisen ”äras den som äras bör” är inte alltid helt lätt att använda. Intervjuerna vi-
sar skillnader mellan de kulturer med enbart sammanläggningsavhandlingar och de 
där monografier förkommer i större eller mindre omfattning. Handledare från en 
kultur med mestadels monografiavhandlingar låter ofta doktoranden stå som ensam 
författare, även på artiklar eller andra publikationer. 

Flera handledares utsagor visar att de deltar i doktorandernas publicering för 
sin egen meriterings skull. Artikeln eller pappret är inte enbart doktorandernas pub-
likation, utan det är en publikation av en grupps gemensamma arbete. 
 

Ja, jag tycker att om vi gör saker tillsammans så ska jag vara medförfattare, 
men då tycker jag att då ska jag också bidra med nånting. Det räcker inte att 
jag betalar kemikalierna, det tycker jag inte. Vissa tycker att jag är väldigt … 
men jag säger att jag vill vara delaktig i det de gör. Sen kan de alltså ta en del 
själva så, men helt och hållet … Och det förklarar jag då att, så här måste vi 
göra, för att jag ska kunna behålla mina forskningsanslag, och att det ska 
fungera överhuvudtaget i gruppen. (L–T 12) 

 

Men i regel står jag nog som handledare sist, på de flesta. (L–T 11) 
 

Vissa handledare menar att de står som medförfattare för att det är meriterande för 
doktoranderna, de behöver själva inte längre räkna med varje ny publikation i meri-
teringssyfte. Andra handledare bara konstaterar att de oftast står med som författa-
re. 
 

Det är en kulturell skillnad inom olika ämnen, absolut. Men inom [X-ämnet] 
så menar jag att när man har avancerat färdigt så har man inga såna behov av 
att finnas med på papperet. (L–T 2) 

 

För att som handledare överhuvudtaget få stå med som författare menar flera hand-
ledare att man skall vara tillräckligt aktiv. Med det menas att handledaren skall ha 
skrivit eller i alla fall ändrat så mycket i texten att hon eller han har varit med och 
skrivit på det sättet. De flesta säger att man skall ha bidragit vetenskapligt på något 
sätt eller haft ett stort inflytande över innehållet som grund för medförfattarskap. 
Några menar att de handledare som har formulerat problemet skall stå som medför-
fattare. Andra kriterier är finansiella, dvs. handledaren (i form av projektansvarig) 
har bidragit ekonomiskt till att artikeln eller avhandlingen kunnat produceras och 
det berättigar att stå med som författare. I vissa fall tillåts doktoranderna att stå som 
ensamma författare, någon handledare menar att det är önskvärt, särskilt på sista 
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arbetet, även om handledaren har varit med lika mycket på den sista som på tidiga-
re artiklar. 
 

Det har hänt i några fall där jag själv är med på arbeten där jag egentligen ve-
tenskapligt inte skulle velat ha varit med, men där jag har bidragit ekono-
miskt väldigt starkt i projektet. På så sätt kan man ju säga att jag har bidragit, 
jag har ju med en vetenskaplig idé, skrivit ansökan, fått in pengarna. (F–T 10) 

 

Jag vill ju inte vara det om jag inte har medverkat ganska mycket i den. An-
tingen skrivit en del eller varit med i beräkningsarbetet eller varit med myck-
et så att säga i det hela. (L–T 8) 

 

Jag tycker väl inte egentligen om man bara har sökt pengar och sen har dok-
toranden fått göra allt jobbet, då tycker jag väl egentligen inte att man har 
kvalificerat sig för att vara medförfattare. (L–T 4) 

 

Vissa handledare ser det som naturligt att de skriver en del av texten, det ingår som 
ett led i handledningen, det sägs ingå som stöd när doktoranden har problem. 
 

Eller om de har skrivkramp, jag menar, då är det ju problem, om de inte får 
fram nånting. (– Vad gör du då?) Nej då får man ju själv sätta sig vid datorn 
och be dem hämta kaffe. (F–S 13) 

 

Som kontrast till ett ibland rutinmässigt medförfattarskap finns det vissa handleda-
re som anser att en handledare inte alls skall stå med som författare. Dessa handle-
dare tillhör monografitraditionen. 
 

Nej, jag vill inte det. Det ingår inte i min … (föreställningsvärld?) (– Inte ens 
om du har gjort …) Det skiter jag i. Jag skaffar mig mina rykten på annat sätt. 
(Tj–S 5)  

 

Nej, det ingår ju i en strategi att lyfta fram doktoranden. Det kan väl hända att 
jag bidrar med artiklar, men, alltså att jag hjälper till med artiklar, men jag 
skulle aldrig sätta mitt namn under. (Tj–S 8) 

 

Ibland anges att handledare och doktorander kan vara oense om medförfattarskap 
eller författarordning. Det är inte alltid så att doktoranden vill ha en mer framträ-
dande roll, utan det kan även vara att handledaren vill framhålla doktorandens roll 
mer. Vissa handledare tycker inte alltid att den egna traditionen är helt rättvis. 
 

Han här inne, han vill alltid att jag ska stå först, men jag vägrar och tycker att 
jag inte behöver vara med. Det är väl också en princip. (L–T 8) 

 

Ja, vi har en formell regel som säger att doktoranden ska vara första författare 
till en majoritet av publikationerna. Däremot är det ingenting som säger att de 
ska vara ensamma. Så det har vi följt. Det har väl ibland andra gjort avsteg 
från under speciella omständigheter. Men en annan sak är sedan att komma 
överens om vem ska vara första författare och så. Och det finns undersök-
ningar av det som du kanske har sett som visar att handledare är mer generö-
sa än vad doktoranderna tycker att de behöver vara. Doktoranderna vill oftare 
att handledaren ska vara första författare än vad handledaren vill. … Jag har 
tittat på mina publikationslistor här och jag har väldigt svårt att upptäcka någ-
ra publikationer som, det är rätt många som jag har, 300 eller så, där det inte 
har varit doktorander inblandade. Antingen mina egna doktorander eller då 
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när jag samarbetar med utländska forskare och i vissa fall andra svenskar så 
har deras doktorander varit inblandade. (F–S 1) 

 

Och det är klart att när det skrivs pek osv. så är ju doktoranden författare och 
jag har då varit, jag har varit alldeles för generös. Jag har låtit doktoranderna 
vara förstaförfattare på redan deras första avhandlingsarbete. Och det är inte 
rätt, va. (F–T 15) 

 

Och det blir ju att man måste publicera sig också, och bara artikeln har ju bli-
vit ett mål och man skriver ju dem, redan första året får ju man vara med på 
något sätt då, delaktig i någon artikel, och se hur det går till och successivt 
avancera från kanske sisteförfattare till försteförfattare. (L–T 6) 

 

Förstanamn, sistanamn eller placering i bokstavsordning kan ge olika status och 
även visa vilken rang de olika författarna har. Ett förstanamn kan ha hög status 
p.g.a. referenssökningssystemen, men även sistanamnet (vilket kan innebära att 
personen har status i just den speciella vetenskapskulturen) kan ge status till arti-
keln. Underförstått talar en placering som förstanamn om att denna person gjort 
merparten av arbetet. Är då dessutom sistanamnet en auktoritet inom ämnet, kan 
det ge status åt artikeln. Men, alla ämnesområden har inte samma system eller kri-
terier för vem eller vilka som skall stå som författare, inte heller för författarord-
ningen. Kriterierna är inte alltid uttalade utan något alla bara känner till. En hand-
ledare menar att man skall ange orsaken till eventuella avvikelser från författarord-
ningen. Underförstått är den gängse författarordningen känd av alla, åtminstone av 
alla som tillhör just det ämnet. 
 

Alltså där följer vi ju mera de internationella principerna som innebär att för-
fattarordningen ska prägla någon sorts ansvarsfördelning. (Författarordningen 
ska prägla det?) Ja, det ska den och vara ett uttryck för ansvarsfördelningen. 
Som sagt då, är det en alfabetisk ordning så antar man då att det inte är någon 
särskild fördelning. Är det det ändå, ska man ju ange det. Då anger man det i 
en fotnot. (F–S 6) 

 

I intervjuerna kan man se en skillnad i olika kulturers sätt att hantera författarska-
pet. Flera handledare som handleder sammanläggningsavhandlingar säger att de 
har stora behov av att publicera artiklar tillsammans med sina doktorander. Även 
om traditionen påbjuder att vissa kriterier skall gälla, kan medförfattarskapet upp-
levas som ett etiskt dilemma. Såväl doktorander, seniorer som handledare behöver 
meritera sig, fast på olika sätt. Handledarna är själva införstådda med hur det fun-
gerar i det egna ämnesområdet och varför det är på ett visst sätt. Men, finansie-
ringssituationen, handledarens status, kravet på egen fortsatt meritering i form av 
antal publiceringar, samt doktorandernas behov av att snabbt komma in i referee-
systemen medför ibland en konfliktsituation. För att få fortsatta forskningsmedel 
behöver handledaren själv publicera sig, men det är även viktigt att handledarens 
doktorander visar resultat. En handledare beskriver problemet mycket levande: 
 

Jag måste tänka till här så att jag kan formulera det på något vettigt sätt. Det 
har någonting med ärlighet att göra. Det har med det som vi började att prata 
om att göra. Pga. att det finns så, måste finnas till viss del, men finns så otro-
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ligt mycket egoism i vårat system, så mycket armbågar. Det är hårt, det bara 
blir hårdare och hårdare. Hur man hanterar just den här situationen att vara 
ärlig mot sina doktorander, att dom får ut det dom ska få ut, så att det inte 
bara är man själv som tjänar på det. Jag har tagit upp det med mina doktoran-
der, mina unga seniorer, för dom måste förkovra sig … Samtidigt, för att 
gruppen ska fortleva och jag ska kunna dra in pengarna, så måste jag förkov-
ra mig. Hur klarar man av just den här balansen att ge tillräckligt mycket 
stöd, men ge tillräckligt mycket erkännande för det arbete doktoranderna gör, 
sätter mig själv i den sitsen där jag bör vara, utan att ta för mycket, men ta 
tillräckligt mycket, om du förstår vad jag menar? (– Ja just det.) Det tycker 
jag är en otroligt viktig frågeställning. Och den är ju liksom också, utför man 
det riktigt, lyckas man med den biten så har det inte bara med handledning att 
göra för doktoranduppgiften. Då har det på något sätt med utveckling av 
människor att göra, för livet i allmänhet. Och jag tycker att dom sakerna hör 
då väldigt intimt samman. (F T 10) 

Jämförelser med andra 
Handledarnas beskrivningar av deras publiceringstraditioner tar sig uttryck ibland i 
försvar, ibland i kritik av de rådande systemen. Jämförelser med ”andra som är vär-
re” påverkar enligt handledarna författarskapet oftast i negativ riktning. Hur gärna 
man än vill kan man inte stå utanför systemet eftersom det skulle missgynna dokto-
randerna, andra får ju fler publikationer och kan konkurrera med skenbart bättre 
meriter. 
 

Jag vet ju områden där doktoranden kan få stå själv, men vi har ju så att det 
är ganska mycket som projektledaren, eller handledaren ofta gör, har sökt 
pengarna och sen. Men det är inte så att vi står med om vi inte har gjort nåt, 
det kanske har förekommit nån gång att man i de papper de har, har gjort 
ganska lite då … Jag har också hört såna, där liksom bara en professor har tit-
tat. (Tj–T 9) 

 

Men det kan ju hända också att den här handledaren var väldigt generös mot 
doktoranden, och la fram det som om det var doktoranden som hade gjort det. 
Det är inte så ovanligt, det finns ju till och med ett exempel inom [X-ämnet] 
på en person som fingerade namn som att han ville påstå att han hade, ett an-
tal doktorander. Så i artiklar som skrevs hade han fingerade namn. Bara för 
att det finns en viss status i att ha doktorander. (F–S 1) 

 

Så vi har då en hel del doktorander som jobbar liksom på olika aspekter av 
samma arbeten och det är faktiskt (skratt) så enkelt att det behöver de för att 
kunna konkurrera för sin meritering, de behöver få flera arbeten. Dels för att 
kunna söka postdoks internationellt, så räcker det inte att komma ut med tre 
arbeten utan de behöver ha ett tiotal arbeten för att visa upp. Och sen för att 
vi ska konkurrera, nationellt … Jag har ju suttit mycket och läst ansökningar, 
det är kanske tio författare på varje arbete. Det innebär ju att de unga forskar-
na har många fler arbeten än vad våra har, där vi ju har haft mycket mindre 
grupper då. Så att det är lite grann att anpassa sig till systemet. Men sen ser 
jag också det som positivt, väldigt bra att doktoranderna börjar att diskutera 
med varandra och jobba ihop. Det är också viktigt, för det är ju ändå så man 



159 
 

kommer att jobba i framtiden, så är det ju det här teamwork-andan, och det är 
väl nånting som har varit negativt tycker jag tidigare att doktoranderna har 
varit väldigt mycket så där att, det är mitt arbete. Det är jag som ska synas 
här. För det är ju inte så det fungerar i framtiden, utan man är ju en forskar-
grupp. (Tj–T 13) 

 

Vi jobbar t ex just nu ganska mycket med en grupp i [X-stad] och de har en 
mycket vidare syn på det här med författarskap. Och alla som har varit med 
och hjälpt till på något sätt, står som medförfattare. Och då kommer vi också, 
flera av oss, med, mer lite grann på ett bananskal på nåt sätt, på deras publi-
kationer. Men vi hade inte hanterat det primärt så, men då måste ju vi anpassa 
oss lite grann därefter. Å andra sidan så blir det en slags devalveringssitua-
tion, naturligtvis, egentligen, för om alla sätter upp alla som medförfattare så 
är det klart att på nåt sätt blir det en slags inflation i det då. (L–T 14) 

 

På institutioner där doktoranderna idag främst skriver monografier menar flera 
handledare att de inte vill att utvecklingen skall gå i riktning mot sammanlägg-
ningsavhandlingar med, som de säger, repetitiv forskning och osjälvständiga dok-
torander. Det vetenskapsområde som sägs utmärka sig särskilt i sammanhanget är 
det medicinska. 
 

… men jag tycker de har gått lite väl långt. (– På vad vis då?) Ja det här med, 
jag har sett artiklar med 16 författare. Jag räknade ut att de hade skrivit två 
rader var. (F–S 1) 

 

Den här typen av avhandlingar som de gör på medicin, där du är kanske fem, 
du är förstanamn och chefen sista. Där du alltid har en massa repetitivt. Du 
skriver i lag. Och sedan så är kappan förhållandevis svag. Det vill inte vi ha. 
(Tj–S 5)  

 

… just har tagit ifrån medicin, det här med att man har sju stycken som står 
och då ska det stå i rangordning. Professorn står först och docenten står sen 
och bam, ja och så vidare. Så kanske det är så att den som står längst ner, som 
har skrivit den. Och jag gillar inte det, alltså. (otydligt) Skulle vi göra ett re-
jält, en grej ihop, då skulle jag kunna tänka mig det, va, men aldrig för att lik-
som sno äran å doktorands bekostnad. (Tj–S 8) 

 

Och det här med synen på om jag vill ha forskning utförd, när jag pratar med 
kollegerna på biomedicin och så, om doktorander, vad ska doktoranden 
(göra)? Den ska utföra forskning! Jag har anställt en doktorand för att hon 
ska göra forskning åt mig i mitt projekt. Och, frågar jag, vad består utbild-
ningstiden av? Ja, det att göra det. Jobbet. Och det kanske inte ens är nån som 
skriver. Men då kommer vi in på det här det så kallade skrivandet. Själv, och 
kunna stå för det. Och de blir ju väldigt osjälvständiga. Men det är klart, de 
kan motivera med att, hur ser yrkesrollen ut när de är färdiga som forskare? 
Jo, de anställs på ett företag där du har en forskningschef. Du har handledare 
och nån som bestämmer och där du fortsätter att utföra en uppgift. Så ser ju 
inte situationen ut för oss. (F/L–S 16) 

 

Sammanfattningsvis anges följande som grund, enskilt eller sammantaget, för att 
en handledare skall stå med som författare till artiklar som ingår i en doktorands 
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avhandling. Handledaren skall ha skrivit och/eller ändrat i texten, formulerat pro-
blem, bidragit både ekonomiskt och vetenskapligt eller vara projektansvarig. Hand-
ledare från kulturer där monografitraditionen är starkast låter oftare doktoranden 
stå ensam för sina artiklar eller andra publikationer, även om det förekommer att 
handledare och doktorander publicerar tillsammans. Att som handledare skriva till-
sammans med doktoranden kan vara en medveten träning i doktorandens utveck-
ling, men det kan även vara en strategi för att inte doktoranden skall konkurreras ut 
av andra. Många handledare är kritiska till refereesystemet och särskilt till det som 
finns inom det medicinska området. Ett antal handledare anser sig alltmer tvingade 
att låta doktoranderna skriva tillsammans med andra personer. 

Institutionens eller forskningsgruppens rykte 
Handledarnas beskrivningar av hur de tror att andra uppfattar dem eller vad som är 
speciellt med deras institution tar sig olika uttryck. Området verkar ibland vara 
svårt att diskutera, flera av handledarna tvekar och skrattar smått generat, möjligen 
för att mildra uttalandet. En del menar att de är likadana som övriga Sverige eller 
andra länder, andra ser sig själva som mycket unika. 
 

Jag tror att vi är som alla andra (F–T 10) 
 

Inga andra tänker som vi (F–S 13) 
 

En handledare ser sin forskargrupp som avvikare till den ämnestraditionella forsk-
ningskulturen eftersom gruppen inte utövar grundforskning i ett specifikt ämne. 
 

Vi är ganska klämda i det akademiska systemet i och med att vi är ett tvärve-
tenskapligt ämne … De tycker att vi … fuskar litegrann. (L–T 11) 

 

Några framhåller värden som inte alltid anses vara akademiska, de beskriver vad 
som är speciellt för deras kultur utifrån arbetsmiljön. 
 

… den mycket goda atmosfären. Folk har känt när de har kommit hit att, ”åh, 
så trevligt det är här”. (F–T 10) 

 

Det är så att såna här institutioner blir ju ofta, ja på ett sätt blir de ganska ofta 
familjära, tror jag man kan säga. Det har jag förstått (är) skillnad (L–S 11) 

 

Andra framhåller sin egen institution i termer som anspelar på att de är särskilt 
framstående när det gäller vetenskap och forskning, även om inte andra inom aka-
demin uppmärksammar det. 
 

Jag tror att vi har väldigt gott renommé som forskare, samtidigt som jag tror 
vi har renommé som lite så här, va (pekar upp med näsan). Kan jag tänka 
mig. Lite arroganta. (F–T 15) 

 

Faktum är ju då att vi har utbildat mer professorer än nån annan, men det har 
vi inte credit för, för det har inte varit så intressant … vi har ju satsat på elit, 
att vara en elitinstitution här och det har lyckats. (L–S 14) 

 

Vi har en mycket stark position ... på forskningssidan alltså. (F–S 13) 
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Flera framhåller att skillnaden till andra är just att de själva håller en hög kvalitet 
eller har jämförelsevis höga krav på vetenskaplighet och metodkunskap. 
 

Vi har rätt bra kvalitet på våra avhandlingar jämfört med flera andra ställen. 
(F–S 15) 

 

Jag tror att vi är kända för att man gärna skriver om svåra ämnen, alltså be-
svärliga. Det tror jag. Det har jag alltid uppmuntrat (skratt). (L–S 11) 

 

… starka sidan är nog tung vad det gäller metod … Samtidigt tror jag att det 
anses tråkigt, det är mer Volvo S60 än Ferrari om man säger så (skratt). 
(L–S 9) 

 

 För några år sen var ju den här verksamheten ju oerhört massmedialt attrak-
tiv … Folk har ju haft väldigt höga tankar om forskningen på den här institu-
tionen … Så det har ju ansetts vara liksom spännande forskning och så. 
(Tj–T 13) 

 

Vi har varit framgångsrika när det gäller att få fakultetsfinansierade utbild-
ningstjänster. Och jag tror att jag är ganska känd på fakulteten ... Vi har nog 
ett gott renommé tror jag … Personer som jag uppfattar som de bästa i värl-
den har varit väldigt positiva till att komma hit. (L–T 14) 

 

Sammanfattningsvis beskriver handledarna att deras, i sitt tycke oftast goda, rykte 
grundar sig på antingen sociala värden eller metodmässigt och vetenskapligt goda 
kvaliteter. 

Tre handledningsstilar 
I detta avsnitt redovisar jag de tre handledningsstilarna forskare, ledare och tjäns-
teman mer utförligt. Som jag tidigare nämnt så tar sig handledarnas skilda sätt att 
se på handledning främst uttryck i hur de beskriver varför de är handledare samt 
makt- och ansvarsförhållandet i relationen, men stilarna framträder även i andra 
områden. Jag presenterar med ett antal uttalanden för att exemplifiera. Handled-
ningsprocessen beskrivs från rekrytering till avslut, inklusive synen på handledning 
och handledarroll samt relationen till både doktoranden och andra. 

Forskaren 
 

Handledare

Doktorand  
 

Figur 13. Relation och ansvarsfördelning mellan en forskare och en dokto-
rand. (Samma figur som nr 10.) 

 

En forskare känner nästan alltid sin doktorand sedan tidigare genom doktorandens 
studier. När doktoranden börjar sin utbildning är allt redan förberett med både ar-
betsplats och arbetsuppgift. Däremot finns inte alltid en ekonomisk garanti för hela 
perioden, trots att regelsystemet kräver det. En forskare säger sig ta ansvar för att 
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det skall ordna sig. Han är inte så noga med att följa regelsystemet, även om han 
känner till det. 
 

Vi får i uppgift (att ange) hur mycket handledning har vi haft. Alltså, jag hit-
tar på. Jag vet inte. Därför ibland är det fem minuter, de droppar in och (vill) 
nånting. Andra gånger är det manus de har skrivit som ska läsas. Alltså det 
går inte att veta hur mycket det är. Och ibland skriver vi tillsammans, och vad 
är då (handledningstid)? Det är alltså liksom en livslång handledning, ibland 
är det intensivt och mycket när man sitter så här. Ibland är det liksom bara i 
kafferummet, lite prat. (F–S 15). 

 

En forskare är mycket självständig även om han samarbetar i handledningsfrågor 
med vissa kolleger, främst genom att de läser och diskuterar olika resultat. Kvalite-
ten i doktorandens arbete garanteras genom att forskaren tillsammans med andra 
kolleger har granskat texten innan den offentliggörs. Forskaren vill vara säker på 
att doktorandens arbete håller för en yttre granskning och kollar därför gärna med 
andra forskare inom samma disciplin. 

En forskare är mycket stolt över sin institution, dess anor och forskningsresul-
tat. Han antar ofta en expertroll, vilket innebär att han har en stark tilltro till den 
egna kompetensen. Hela institutionen präglas av ett elitistiskt tänkande med aka-
demiska ideal. En forskare siktar högt, hans egna förebilder ligger i Nobelprisklass, 
han talar om ”de bästa inom området”. 

En forskare ser det som sitt ansvar att avhandlingen blir klar, både han själv 
och doktoranden är beroende av att så sker. Avhandlingen ses som en gemensam 
egendom, rönen tillhör forskargruppen. Efter disputationen kan doktoranden få 
forska på egen hand, dvs. om hon eller han stannar kvar i miljön och helst då också 
har fullgjort en s. k. postdokperiod, men så länge doktoranden är doktorand gäller 
att forskaren och projektet bestämmer hur resultatet skall användas. 

I de fall som handledningen sker i experimentella miljöer får doktoranden näs-
tan daglig handledning i vilka metoder som är lämpligast och i hur arbetet på insti-
tutionen fungerar. Är det flera personer som arbetar i samma grupp kan andra ock-
så vara behjälpliga i handledningsarbetet. En forskare anser emellertid att han som 
handledare har det övergripande ansvaret. 

Som själv varande en aktiv forskare drivs han av ett kunskapssökande. Får eller 
kan han inte forska på intressanta områden, får andra, dvs. doktorander, genomföra 
forskningen. Han driver projekt och då är doktorander nödvändiga för att forsk-
ningen skall gå framåt. Handledningen sker i forskningens tjänst. 

I handledningen är en forskare främst inriktad på produkten, antingen i form av 
spännande forskningsresultat eller i form av en avhandling. Till viss del är en fors-
kare också fokuserad på en individs utveckling till forskare. Som svar på varför han 
handleder kan en forskare svara: 
 

Ja antagligen grunden för att jag tycker forskning är så spännande. Och ska 
man bedriva forskning idag, särskilt inom laborativa ämnen kanske, jag tror 
att man kanske inom vissa teoretiska ämnen kan bedriva forskning ensam, 
men inom våra ämnen är det inte ens möjligt, det går inte, va. Ja, du kan be-
driva det om du har pengar för det, med hjälp av andra seniorer eller labbas-
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sar osv., men det mesta arbetet idag bedrivs ju rent praktiskt och bidrar också 
förstås till den teoretiska delen, med hjälp av doktorander. (F–T 10) 

 

Det är väl så att jag tycker forskning är roligt. Och vi bildar ju ett gäng till-
sammans med doktoranderna. Och driver då den forskning som jag tycker är 
roligt framåt, tillsammans med dem. Och det är egentligen skälet. Hade jag 
inte tyckt om forskning så hade jag blivit något annat. (F–T 5) 

 

Handledning består av arbete tillsammans, antingen arbete i laboratorium eller ar-
bete med att skriva och presentera papers tillsammans. Har doktoranden problem 
med att skriva kan forskaren ställa upp med sin kompetens och skriva vissa delar 
om så behövs. Avhandlingen skall bli färdig i tid, det är det viktigaste. En forskare 
handleder ofta flera doktorander samtidigt, inom samma område som han själv be-
forskar. Att handleda inom något annat område skulle inte kunna fungera, det vore 
helt otänkbart, dels är det orationellt, dels måste en handledare kunna ämnet bäst. 
Det första citatet nedan är tidigare presenterat, det belyser tydligt vikten av att vara 
ämnesexpert. 
 

Han kan mer än vad jag kan. Jag har otur … Då kan jag inte fungera som 
handledare lika bra om jag inte kan åtminstone lika mycket som han, eller 
mera. (F–S 1) 

 

Alltså jag skulle ju aldrig ta nån som har nåt helt udda, som inte jag känner 
att det är inom min värld. Det är för mig så med uppsatser lägre ner också. 
Jag vill inte ha saker som jag inte är intresserad av, som inte passar in i den 
världen vi sysslar med. För då är det så himla mycket jobb, va. (F–S 15) 

 

En forskare forskar alltid, det är en omöjlighet att vara en god handledare utan att 
själv forska. Forskning är en livsform, den genomsyrar det mesta av forskarens liv. 
Det vetenskapliga kunnandets betydelse överskuggar allt, handledarkompetensen 
består enbart av forskarkompetens. 
 

… måste ju själv vara en duktig forskare, för att man må vara hur pedagogisk 
som helst, va, men om man inte har förmåga att identifiera vad som är mo-
dern forskning, intressanta problemställningar och så vidare, så kommer man 
ju ingen vart som handledare. (F–T 15) 

 

Maktfördelningen är vertikal, en forskare är den som styr, han vet och kan det mes-
ta inom sitt gebit. Utan denna kunskap skulle det inte gå att handleda på ett bra sätt. 
 

Alltid när det gäller universitetslärare och så, så lägger man så stor vikt vid 
den här pedagogiska sidan, det gör man ju nu. Det är fullkomligt befängt. Det 
finns en sak som är helt avgörande och det är vilka kunskaper man har. Res-
ten är ju, det är klart att det är nödvändigt, men det är absolut inte tillräckligt 
på något sätt. Och därför så tror jag att man blir bättre handledare ju mer man 
kan helt enkelt. Därför att det är det som är avgörande för om man kan hjälpa 
doktoranderna och lära dem någonting. Man måste ju veta vad de ska lära sig 
och så vidare. (F–S 1) 

 

En forskare ställer stora krav på sig själv och förväntar sig att även doktoranden 
skall göra det. Doktorander som inte kan tänka sig att arbeta utan klocka när så be-
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hövs göre sig icke besvär. En forskare är mycket entusiastisk och engagerar sig 
djupt i doktorandens arbete, särskilt om doktoranden satsar ordentligt. 
 

När jag blir förbannad det är när folk inte jobbar. Jobbar de så, ja. Detta är 
ett, jag menar, om man ska ägna sig åt det här ämnet så ska man i alla fall 
vara beredd att göra en insats på 60 timmar i veckan. Ja, annars har man inte 
här att göra. Jag, menar, konkurrensen är sån. (F–S 13) 

 

Jag tror att det svåraste faktiskt är att förstå, att doktoranden alltså ska förstå 
att det här, att det är ett jättejobb att skriva en avhandling. Att det kräver en 
väldigt stor arbetsinsats, kontinuerligt, och inte bara under sista ... och det är 
väldigt svårt. … men trots allt så är det så här att skriva avhandling är också 
ett, en slags livsstil kan man säga. Alltså du har arbetet med dig ständigt, vare 
sig du sitter vid ditt skrivbord eller inte, det finns i huvet. Det finns på kväl-
lar, det finns på helger, det finns på lördagar och söndagar, samtidigt som, det 
är klart att du ska ha ett familjeliv också, men det kräver såpass stor arbetsin-
sats. (F–S 12) 

 

En forskare, som är en erfaren expert, vet hur allting går till, antingen det rör forsk-
ning, skrivande eller handledning. Han har själv inte fått någon handledning, utan 
har lärt sig handleda genom hårt arbete och forskning. Den egna disciplinen är unik 
och ingen annan kan förstå eller handleda bättre än en erfaren forskare. Att skriva 
är visserligen viktigt, men kanske mer något nödvändigt ont. Handledning betyder 
först och främst handledning i forskning, inte handledning i att skriva. Det är själva 
forskandet som är livet: att se resultat, söka kunskap och utmaningar, spränga grän-
ser. 

Relationen mellan en forskare och hans doktorand är professionellt inriktad, of-
tast något distanserad. Den kan vara personlig och nära, men då endast på handle-
darens villkor. Relationen är mycket sällan privat. 

En forskare ser doktoranden i en elev–gesäll- eller lärlingsroll och sig själv i en 
expert–lärar- eller mästarroll. Han vill vara en förebild för doktoranderna, fungera 
som ett intellektuellt föredöme. 
 

”Sit by me”-metoden eller ”Apprenticeship”-metoden. Så mycket av det som 
man kan, är ju vad man säger ganska svårt att medvetandegöra. Det är så kal-
lad ”Tacit knowledge”. Så ”Sit by me” brukar jag använda konkret också. För 
att när jag skriver tillsammans med doktoranderna så brukar vi sitta tillsam-
mans och skriva ibland, det beror på. (F–S 1) 

 

Men sen eftersom vi har en tradition att skriva tillsammans så blir det ju en 
sorts gesällverksamhet eller vad man ska kalla det. (F–S 6) 

 

Handledarskapet medför också en kontrollerande roll, maktövertaget är tydligt. 
Detta uttrycks ofta i makttermer, t ex att en handledare bör fungera som djävulens 
advokat eller att handledarrollen innebär att vara kritisk granskare, läsare eller rät-
tare. En forskare är den som bestämmer, tar sitt ansvar, även om det sker utifrån 
omtanke eller engagemang. 
 

Och där är ju min roll bland annat att vara djävulens advokat ibland. Då den 
rollen tror jag, är rätt viktig. Att ifrågasätta och diskutera. (F–T 5) 
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Och i verkligheten är det ju så här att, jag är ju inne och petar i den också. Ja, 
det är jag. Jag är inne och petar i den när jag känner att det här är en dokto-
rand som jag inte skiter i. (F–T 15) 

 

Till stor del bestämmer en forskare även vad doktoranden skall beforska. 
 

Han har ju då jobbat i ett projekt som jag var ansvarig för och, ja, jag hade i 
det fallet en viss idé om vad han skulle göra. Det har han accepterat kan man 
säga i stora drag. Men naturligtvis formulerat sina egna frågeställningar ock-
så, men de ligger inom ramen för det projektet och inom ramen för de idéer 
som jag ursprungligen hade med det projektet. (F–S 7) 

 

Vi tar ju bara in sådana nu som vi kan handleda. Vi tar bara in sådana som 
vill forska på något där vi själva har kompetenser. Det vill säga åtminstone 
någon docent som tar på sig det här. (F–S 6) 

 

En forskare har flera olika nätverk som han gärna delar med sig av till doktoran-
den. Han ordnar resurser för resor till konferenser och förmedlar kontakter till 
andra forskargrupper. 
 

Det är ju naturligtvis i första hand att som någon slags manager få honom 
färdig till doktor så småningom. Och att han inte ramlar ur systemet. Så det 
är, handledning är ju inte bara det att man går och talar om för honom hur 
han ska göra i olika situationer, utan det är ju också att hjälpa honom att kan-
ske komma till utlandet eller hjälpa honom till att ha en kontakt han behöver 
för sitt eget arbete, det är mycket sånt. (F–T 5) 

 

En forskare finns tillhands för doktoranden i olika grad vid olika tidpunkter. Hand-
ledningen är intensiv i början av perioden, när både problemet och forskarvärlden 
skall introduceras. Skriver doktoranden en monografi finns det flera kontrollstatio-
ner under vägen i form av seminarier eller smärre papers som presenteras på olika 
konferenser. Skriver doktoranden en sammanläggningsavhandling sker kontrollen 
vid varje artikels slutförande. 
 

Doktorander är olika, jag försöker anpassa mig till det. Men jag försöker att 
ge mycket hjälp i början och sedan försöker jag att trappa ner. (F–S 1) 

 

Vissa forskare visar också drag av en familjefader. Denne visar även vissa likheter 
med en ledare, men liknar främst en forskare pga. den hierarkiska synen på an-
svarsfördelningen. En familjefader betonar ett personligt stöd mer än vad övriga 
forskare gör, sköter själv mer av handledningen och knyter en starkare relation till 
doktoranden. Den stödjande rollen syns i ett omhändertagande. 
 

Jag gör ju allt från det här med att vara på konferenser, läsa tidskrifter och så 
hittar man grejer som man tycker att detta är nånting för X, detta är nånting 
för Y. Alltså sån uppgift har jag ju väldigt mycket … Ibland kan jag tänka att 
folk tycker jag är fånig. Jag hittar nånting som jag tycker är till nån person 
liksom, detta är nånting för dig. Mycket så är jag ju en, ja en länk med infor-
mation, var de ska leta. Oh, ”Det har kommit”, och ”Det är nånting för dig”, 
och ”Där har vi en konferens, den borde du åka på”. Alltså mycket så, va.  
(F–S 15) 
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Ledaren  
 

Handledare Doktorand  
 

Figur 14. Relation och ansvarsfördelning mellan en ledare och en dokto-
rand. (Samma figur som nr 11.) 

 
 
 

En ledare handleder i konsten att forska rent allmänt snarare än handleder specifikt 
inom det egna området. Han har ofta en tvär- eller mångvetenskaplig syn på forsk-
ning, till skillnad mot en forskare som har en mer smal och djup fokusering i sitt 
eget ämnesområde. 

En ledare är starkt engagerad i rekryteringsprocessen av doktorander. Han re-
kryterar gärna duktiga doktorander, ser doktoranden som en framtida kollega. At-
traktiva, presumtiva doktorander kan ibland få tjuvstarta forskarutbildningen. 
 

Det är ju alltså, min ambition de senaste åren det är ju att bara försöka hitta 
doktorander som är smartare än jag själv. (skratt) Då sparar man otroligt 
mycket, och det blir lättare och lättare med åren också. Det är alltså, för jag 
har hört, det finns ju prestige och sådär, det har jag ingen alls alltså för det är 
så mycket mindre jo. 

 

En handledningsrelation kan starta med att en ledare ger doktoranden enklare öv-
ningsuppgifter som hon eller han klarar av. Finns det en forskningsgrupp har den 
en stor del av det gemensamma ansvaret för handledning. En ledare låter ofta andra 
sköta mycket av handledningen och kan i vissa fall abdikera från handledaransvaret 
under förespeglingen att det är doktoranden som skall ta initiativ och ha ansvar för 
handledningen. Delegation till gruppen är också en viktig ingrediens i en ledares 
handledningsinriktning. Han säger sig vilja ge mer handledning än vad han anser är 
möjligt idag. 
 

Framförallt tidigare så har väl det varit så att vi träffas i princip, ja de kom-
mer in här när som helst när de vill diskutera något och så där. Sen har jag för 
lite tid för närvarande då jag har andra uppdrag också som tar väldigt mycket 
tid. (L–T 4) 

 

Men som det har varit för mig de sista åren, min tid har inte riktigt räckt till 
allt annat jag gör också, så att handledandet har blivit i, snarare i underkant 
än vad de borde vara. (L–T 3) 

 

Vad gäller teknikdelen så är det nog så att mycket att det råkar bli forsk-
ningsgruppen som tar över mellan varandra, och de får hjälp med sånt där, 
det har jag inte stöttat dem alls med. Utan det har varit, i princip diskussioner 
och problemlösning, hur man ska gå tillväga och lösa problemen. Och sen så 
är det de som har fått göra det. Men det har mer varit diskussioner, kortare 
diskussioner varje dag. Längre diskussioner, då får man ta den tid det tar. 
Och egentligen har väl det också berott på hur mycket hjälp de har behövt så 
de som inte har behövt så mycket hjälp och dessutom velat visa att man har 
velat jobba självständigt, har fått jobba självständigt. Till och med så långt så 
att det har hänt att någon har klagat, att ”vi skulle ju ha två timmar i veckan” 



167 
 

och allt det där, men det har ändå gått vägen, jag har tröstat honom med att 
har jag känt att det var risk att det skulle gå fel så skulle jag ha stöttat honom 
(L–T 6) 

 

Ibland arbetar doktoranden i samma projekt som en ledare, men inte alltid. När 
doktoranden har ett eget projekt kan ledaren se vinster med att inte själv ha specia-
listkompetens. Det kan snarare vara en nackdel för doktoranden om ledaren styr för 
mycket mot sitt kompetensområde. 
 

Ja, alltså det är lite paradoxalt med handledning, åtminstone i ett sånt ämne 
som det här, att jag tycker ofta att jag är en bättre handledare när det inte är 
exakt en av mina specialiteter, jag tror att där man kan mycket därför att man 
har sysslat med det mycket, där blir man lätt förtryckande, på ett sätt. … Det 
är också detta att en doktorand måste känna också att, detta kan jag ändå bäst, 
på ett sätt, alltså i vissa avseenden. Kanske inte när man sysslar i projekt och 
så, då kanske det inte spelar så stor roll, men om det är någon som har ett in-
dividuellt ämne. Att just detta att åtminstone själva fördjupningen av det kan 
jag bäst. Jag tror att det måste doktoranden känna. Det kommer jag ihåg själv 
när jag var doktorand för många många år sen, att det var en viss känsla där. 
Det här kan jag bättre. Det har nånting med frihet att göra. (L–S 11) 

 

Handledningen är intensiv i början och i slutet, däremellan arbetar doktoranden 
ofta ensam. 
 

Sedan år två och tre, och en del av fyra, så brukar nog doktoranderna sköta 
sig ganska mycket själv. De har växt i uppgiften och jag känner inte samma 
behov av stötta dem och de känner säkert inte samma behov av handledning. 
men sen kommer då sista året, när vi börjar se slutet, då blir det mer diskus-
sioner, hur man ska lägga upp avhandlingsarbetet, skriva avhandlingen  
(L–T 11) 

 

En ledare styrs av tanken att hela gruppen skall stärkas. Hans roll är att utveckla sitt 
forskarteam optimalt, han vill främja utvecklingen mer på en organisatorisk nivå än 
att styra på individnivå. Ledarrollen beskrivs ofta i jämbördiga termer, t ex att man 
har ett teamarbete eller en kollegarelation. 
 

Men sen är det, den andra komponenten det är att jag är väldigt mån om att 
de ska fungera i gruppen. Och delvis beror det på att vi försöker jobba väldigt 
mycket ihop i gruppen, eller själva idén i vår grupp är att, alla är integrerade 
och att man känner att arbetar i en grupp. Sen blir det ofta olika typer av 
smågrupperingar som bearbetar gemensamma problem, men vi arbetar 
mycket så, att vi arbetar i grupp. och det är då en sak som ligger mig väldigt 
varmt om hjärtat, det är att det liksom ska vara, att man ska arbeta just i 
grupp, ofta är det smågrupper, två–tre personer. Och de här grupperna ändrar 
sig hela tiden. Man får försöka liksom att arbeta med, komplettera varandras 
kompetenser och försöka driva fram ... Och det är delvis därför att jag tycker 
att det är en viktig uppgift på forskarutbildningen att förbereda för den typen 
av nätverks, teamarbete. (L–T 14) 
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(En god handledare) är en person som dels har goda kunskaper och är trygg i 
sina kunskaper och det är en person som har social kompetens, kan samspela 
bra med folk, jobba i team, tror jag. (L–T 11) 

 

En ledare vill vara en förebild och har starka krav på sig själv. Han själv sätter den 
egna forskningen högt, även om den inte alltid betraktas som statusfylld av andra. 
En ledare inspireras av att få lära tillsammans med andra, få utöva ledarskap, un-
dervisa och ha en intellektuell gemenskap med andra människor. Drivkraften är att 
se andra utvecklas, kunna dela med sig av sin kunskap men samtidigt få feedback 
och lära sig av andra. Ömsesidigheten i relationen är tydlig. 
 

Men han var så smart så han sa ”att det här är inte en tillräckligt bra forskar-
utbildning, utan jag åker till London”, och så gjorde han en mastersutbildning 
där. Så kom han tillbaks och lärde mig allt han hade lärt sig (angående en me-
tod, min kommentar). Och det har varit grunden för min fortsatta verksamhet 
i stor utsträckning. (L–T 8) 

 

En ledaren inspireras av andra människors idéer, ser utmaningar i att möta männi-
skor med andra och nya tankar. Han vill inte att doktoranderna skall kopiera eller 
okritiskt acceptera hans kunskap. 
 

Just det här med breddningen tror jag, att jobba på bredden och jobba med 
olika bitar av ämnet, det är lättare när man gör det ihop med folk. (L–T 3) 

 

Jag har egentligen alltid handlett tvärtom, försöka förstå vad det är doktoran-
den vill göra. Och när jag sa till en av våra doktorer att du skulle komma, här 
ute i köket, så sa hon att; ”Vet du vad det bästa du har sagt till mig, som 
handledare?” Nej. ”Jo, du sa att det värsta du vet är nån som gör som man sä-
ger”. (L–S 14) 

 

En ledare handleder med doktorandens vinning i fokus, eller snarare sagt han hand-
leder med doktorandens och alla övriga i gruppens vinning i åtanke. Han säger sig 
ha en horisontell relation, eller försöker åtminstone att ha det. Doktoranden ses som 
en kollega in spe och en ledare strävar efter att låta doktoranden känna sig som en 
jämlike. Han väntar hellre in att doktoranden skall be om hjälp än tvingar sig på. 

Kraven skall vara lika för alla, doktoranderna utmanas ofta i diskussioner eller 
seminarieverksamhet. Men, det är ändå viktigt att individualisera handledningen. 
Doktorander har olika förutsättningar och tiderna förändras. En ledare vill gärna 
vara förändringsbenägen och beakta olikheterna bland doktoranderna. 
 

Det handlar ju också väldigt mycket, för mig, om att inte clona sig med dok-
toranden hårt, utan utbilda en självständigt tänkande människa, inte en kopia 
på sitt eget tänkande (L–S 9) 

 

Vi har alltså genom åren då testat olika sätt och ofta får man beroende på in-
dividuella förhållanden gå in med helt olika åtgärder. Det går liksom inte att 
ha ett åtgärdsschema och säga att nu tar vi moment två och tre och så vidare 
va, utan allt det här är väldigt individuellt. (L–T 2) 

 

Utbytet med doktoranderna är inte enbart vetenskapligt. En ledare har ofta en nära 
och personlig relation till doktoranderna, dvs. om de vill. Han arbetar för att det 
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skall vara en god stämning i gruppen, ordnar ofta sociala arrangemang för dokto-
randerna, hemma hos sig eller på restaurang. Relationen kan i vissa fall bli privat. 
 

Och, ja, det kan ju vara skäl att gå på krogen när man har hittat problemet 
med kilometer i sekunden ut genom väggen, också. Vi brukar ha våra pro-
jektmöten på krogen ett par gånger om året också … hela doktorandgruppen. 
En par, tre gånger om året brukar det bli. Såna grejer är ju kul, så jag umgås 
ju med dem rätt mycket ändå, liksom, och så. Ja det är kul. (L–T 4) 

 

Det ska vara seriöst, men det ska ändå finnas en stämning i gruppen, man kan 
skoja, man ska göra, umgås på ett annat sätt. … det ska finnas en stämning 
som gör att man kan våga säga saker som kanske inte är så alldeles övertänk-
ta och så där va. (skratt) Det ska finnas den öppenheten, och jag försöker ju 
vara sån själv helt enkelt. (L–T 12) 

 

En ledare tar ofta inspiration från idrottsvärlden, en handledare anses vara jämför-
bar en fotbollstränare eller en aktiv medspelare, alla behövs. En ledare ser sig själv 
som en mentor eller coach. Han inser sin betydelse för doktorandens arbete, men 
behöver inte alltid själv lysa, han vill snarare att handledarens påverkan skall vara 
mera indirekt. 
 

Jag har synen att det är coachning det handlar om. Alltså det är väldigt vik-
tigt. Det är ju att, när doktoranden haft ett seminarium och fått en massa kri-
tik, att samla ihop detta och säga; ”Det här, det den personen sa, det var bra, 
det ska du tänka på. Det där är säkert bra, men vi har bara inte tid att ta det 
spåret.” och ”De här synpunkterna kan du bara skita i, de är bara dumma”. 
(L–S 9) 

 

En ledare beskriver forskarutbildningen som att doktoranden har ett vanligt anställ-
ningsförordnande och ser doktoranden som en bra, jämbördig diskussionspartner. 
Rollen kan vara både styrande och stödjande, men ledaren säger sig vilja stödja 
doktoranden, oftast på dennes önskan och villkor. Arbetet i en handledningsrelation 
ses som ett samarbete, det uttrycks ofta i vi-termer: 
 

Och sen brukar jag säga att ”Nu ska vi börja med att försöka jobba med ett 
område, och så ska vi skriva en uppsats om något som inte är för stort. Som 
ska vara väl hyfsat avgränsat. Och det bör inte innehålla så mycket nytt. Du 
behöver inte vara så innovativ just nu, för det kan du inte vara, utan vi kan 
göra det här ihop, vi kan ta det här.” (L–T 3) 

 

Någon gång så ska ju de bli bättre än en själv på det de håller på med. För de 
specialiserar sig ju på precis sitt projekt, va. Det är klart att, ja, någon gång 
runt lic. kanske sådär, sen ska väl de nästan veta mer om det än man vet själv. 
(L–T 4) 

 

Även en ledare uppvisar som sagt ibland drag av en familjefader. Trygghet och 
personligt engagemang poängteras som viktiga delar i handledningsrelationen. 
 

Det är den sidan av det, man ska kunna både vara duktig forskare men också 
kunna vara liksom en, lite av pappa så, va. lite grann att man ska kunna vara 
en person som ska stå för lite trygghet och stadga, tycker jag. Det känns nog 
positivt, eller mamma, va, kön. Och man ska känna att det åtminstone ska, 
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det ska finnas substans i det man säger. Det ska inte vara svajigt eller så, det 
tror jag nog att de uppskattar och känner liksom att, har man bara sagt det, så 
blir det så. (L–T 12) 

 

Tjänstemannen 
 

Organisation Handledare

Doktorand  
 

Figur 15. Relation och ansvarsfördelning mellan en tjänsteman och en dok-
torand. (Samma figur som nr 12.) 

 
 
 

En tjänsteman har en stark tilltro till regler, eller med andra ord, framhåller gärna 
regler som förklaringar till olika arbetssätt. Trots detta kan han frångå vissa regler 
just i rekryteringsfasen. När nya doktorander skall rekryteras vill en tjänsteman 
gärna ha en garanterad säkerhet. Det innebär att någon vid institutionen helst kän-
ner doktoranderna i förväg eller vet vad doktoranderna går för innan de anställs. En 
tjänsteman vill helst inte ta några risker. När en ny doktorand antas är därför inte 
alltid handledarfrågan bestämd. Matchningen mellan handledare och doktorand kan 
gärna få ta lite tid, hellre det än att man blir fast i en relation som inte fungerar. 
 

… så antar vi dem oftast inte när de börjar sin forskarutbildning. Så att fors-
karutbildningen börjar ju ofta lite smygande, och lite grann så där att de är 
med i arbetet och så småningom så antas de. (Tj–T 13) 

 

En tjänstemans drivkraft för att handleda är att det ingår i tjänsten att man handle-
der. Systemet ställer villkoret att en professor skall handleda. Ibland vill han slippa, 
han skulle hellre arbeta mer ihop med färdiga forskare eller forska själv, fast det 
ibland är riktigt roligt att handleda. 
 

Jaa, jag höll på att säga, dels ingår det i min tjänst ... sen är det klart att som 
forskare går det till att man ansöker om sina projekt och så vidare, framförallt 
de är ju underförstått att de drivs till stor del av doktorander. Man driver dem 
mer tillsammans med doktorander. Ja, det är ju liksom en stor del av arbetet, 
så det ingår att vara handledare åt doktorander, ja att driva projekt. (Tj–T 9) 

 

Men alltså jag tycker det är ganska, vad ska vi säga, ensidig verksamhet. Som 
får mig att tvivla ibland, va. Jag tycker att det är för mycket jobb. Nu har jag 
jobbat väldigt mycket, så har jag har hunnit med väldigt mycket själv. Men 
det här alltså, det är ju frågan om hur länge man kan köra … Ja, jag skulle 
gärna slippa det, och gärna ha rena forskningsprojekt. (Du ser det som en be-
lastning?) Nej, men jag menar, det vore roligare om man hade färdigt folk att 
jobba med. (Tj–S 5) 
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Att vara doktorand innebär att ha en anställning, doktoranden är alltså också tjäns-
teman. De forskningsprojekt som drivs på institutionen drivs till stor del av dokto-
randerna. 

En tjänsteman är kritisk till vissa saker, t ex det nya antagningssystemet och 
vissa stödfunktioner i organisationen. Han är även missnöjd med den handledning 
han själv fick som doktorand, han anser inte att han fått någon handledning och har 
svårt att hitta förebilder. Ibland är han t.o.m. tveksam till sin förmåga att avgöra 
kvaliteten på avhandlingen. 
 

(Vad är svårast, min kommentar) Att lita på sitt eget omdöme. Och det är 
nånting som har att göra med att man sitter i situation när man ska bedöma 
andra. (Tj–S 8) 

 

Struktur och organisation i bland annat forskarutbildningen förekommer hos alla 
handledarstilarna, men en tjänsteman talar mer om vikten av struktur än vad en 
forskare eller en ledare gör. Formalia är viktigt och en tjänsteman uttrycker sig ofta 
i termer av att formalisera och organisera handledningen. Han vill vara effektiv och 
rationell i sitt arbete. Han ger uttryck för att tala mer med sina doktorander om 
handledningen dvs. utifrån formalia, än vad andra gör. 

Handledningen struktureras noga, en tjänsteman har även tydliga regler för se-
minarier, avstämningspunkter och kontrollstationer. Han försöker vara tydlig med 
sina förväntningar och startar tidigt med att visa doktoranden vilka regler som gäll-
er. 
 

Kanske med tiden, innan har jag varit snällare och låtit folk komma och prata 
när det passar, men nu ställer jag nästan alltid krav på att det ska finnas ett 
papper före. Och jag ska också ha haft tid att läsa det. Och helst inte få det på 
fredag om vi ska träffas på måndag. (Tj–S 2) 

 

Men sen har vi ju här på institutionen att en doktorand måste lägga fram varje 
år, på ett seminarium, ett paper. Och det blir ju alltid en del utav avhandling-
en att förbereda de paper för en diskussion och sen bygger man papern efter-
åt. Då har man fått väldigt mycket synpunkter på detta på seminariet. Och det 
är lite styrande. (Tj–S 2) 

 

När vi då, om vi börjar, om jag sätter mig ner såhär med en alldeles färsk 
doktorand då är det ju det där första alltså att jag vill ha, så fort som möjligt, 
en väldigt konkret projektplan. (Tj–S 3) 

 

Alla på en tjänstemans institution skall känna till vad som försiggår på forsknings-
sidan och vem som jobbar med vad. Det finns rutiner utarbetade för hur informa-
tionen skall spridas. För doktoranderna förekommer ofta fyra olika former av se-
minarier, där doktoranderna skall presentera sitt arbete i olika faser. Presentationen 
sker vid idé-, plan-, mellan- och slutseminarier. 
 

Det har ju liksom innebörden också att då blir det offentligt på institutionen, 
att nu sysslar den här personen med den frågan och det är bra för det innebär 
att den personen kan vända sig till andra och prata och också till kollegiet och 
doktoranderna och så där. (Tj–S 4) 
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Jo, jag sa ju det här med seminarierna. Alltså när du haft planseminarium så 
sen är det mellanseminarium. Och då har vi då ofta en, någon disputerad som 
också är med. Sen då har vi slutseminariet. (Tj–S 5) 

 

En tjänsteman handleder oftast utifrån någon annans riktlinjer, utifrån institutionen 
eller organisationens bästa. Han känner för det mesta till och vill följa de normer 
och regler som finns, men det är inte alltid ord och handling går hand i hand. Han 
lägger gärna ansvaret för handledningen utanför relationen, det är varken dokto-
randen eller handledaren som har huvudansvaret, det är en fråga för organisationen, 
man arbetar efter gängse regler. En tjänsteman själv är inriktad på att utföra ett 
jobb. Handledningen sker ibland av gammal vana eller för att det ingår i jobbet, 
man måste ju helt enkelt handleda. En viss trötthet kan skönjas, särskilt bland de 
äldre tjänstemännen. 
 

Nu kan jag uppfatta på sätt och vis att det är ganska skönt också att lämna 
det, därför att på något sätt så blir det en slags, åtminstone blir det så för mig, 
att ja, har jag hållit på i 10 år med en typ utav jobb så tycker jag att det kan 
vara trevligt att syssla med någonting annat. Fast det blir också en slags ut-
mattning som ligger i detta att hålla på att läsa ofärdiga manus. Det är en viss 
påfrestning som ligger i det. (Tj–S 4) 

 

Alla tjänstemän är dock inte lika välinformerade eller strukturerade. En tjänsteman 
kan känna trötthet på att allt ändras. 
 

Ja, alltså, ja vi har ju, jag vet inte riktigt liksom alla formaliteter här, speciellt 
inte nu när det här ändras.(Tj–S 3) 

 

En tjänsteman har ofta lång erfarenhet och kan tack vare den se hur vissa saker 
upprepar sig. Han vet att det kommer både stunder av hårt arbete och stunder av 
lycka. Erfarenheten gör att han inte blir särskilt stressad i svåra situationer utan kan 
satsa extra när så behövs. Han blir inte heller särskilt stressad om doktoranden tar 
för god tid på sig. 
 

Och det är fantastiskt det där hur mycket som åstadkoms när man har kniven 
under strupen. Inte på ett ovanligt sätt, men det måste vara då en verklig 
press, en tidspress. Och jag ställer gärna upp då, för jag tycker det är en tjus-
ning i detta. Och när det går bra, vilket det oftast gör, efteråt så är det en 
slags, lite grann av triumfkänsla ”det här klarade jag”. Det roligaste i hela 
handledaruppgiften är det steget. Och jag tror alltså att disputanderna tycker 
samma sak. (Tj–T 1) 

 

En tjänsteman arbetar gärna tillsammans med andra, det är inspirerande. Han vill 
gärna dela forskningsprojekt eller handledningsansvar med andra kolleger. Att dela 
doktorand med någon kollega kan dessutom utveckla handledningen. Man kan då 
få bekräftelse på sitt agerande, vilket är en viktig ingrediens i handledningen, en 
tjänsteman vill gärna få feedback. 
 

Jag har erfarenhet från 80-talet som jag tyckte var väldigt bra, att vara två 
handledare. Och det var jag med flera stycken här på 80-talet. Och vi fick 
fram folk och då samarbetade vi egentligen inte mer än att vi läste samma 
paper. Vi träffades inte, vi träffades bara ihop med doktoranderna. Så då hade 
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vi inte pratat ihop oss före. Men det blev väldigt bra. För dels blev man ju lite 
stödd i sin handledarroll. Att man kunde, att andra kunde se samma. (Tj–S 2) 

 

Bekräftelse på att han gör rätt tar sig ibland även uttryck i en tuff situation för dok-
toranden. På exempelvis slutseminarier kan andra få fungera som kritiska granska-
re. 
 

Sen då har vi slutseminariet. Då beräknar man ungefär så att säga arbetsmå-
nader innan disputationen. Och då letar vi upp den jävligaste vi kan i landet 
för att nagelfara avhandlingen. (Tj–S 5) 

 

En tjänsteman är alltså noga med att ge feedback i olika former, men han vill även 
kontrollera att den tagits emot på rätt sätt. Han kan formalisera även feedbacken 
genom att doktoranden kan få ge feedback på feedbacken. 
 

Jag läser och antingen skriver jag ner, vilket jag ofta gör, eller så förmedlar 
jag det muntligt. Och om det jag har läst, och om vi är flera som kommente-
rar så får doktoranden gå hem och skriva en sammanfattning av de synpunk-
ter och de åtgärder som ska göras. Så att vi vet att vi har pratat om samma 
sak. För jag vill inte höra sen ”men det där har du aldrig sagt”, eller ”det viss-
te inte vi”. Utan de får alltså skriva ner. (Tj–S 5) 

 

En tjänsteman beskriver handledning som texthandledning till stor del och då är 
formalia viktigt för kvaliteten på avhandlingen. Handledarrollen är därför ofta un-
dervisande, men kan även vara styrande när så behövs. I vissa sammanhang ser en 
tjänsteman sig mer som lärare. 
 

Utan det här är ju lärare–elev förhållande, men det har mycket inslag av kol-
legierelation också. Och en kollega den får man ju behandla med förhandling, 
inte bara genom order, det är liksom inte riktigt så det fungerar. (Tj–T 1) 

 

En tjänsteman försöker vara stödjande för att få doktoranden att tro på sig och sitt 
arbete. Han visar en förståelse för doktorander som kan ha svårt med den veten-
skapsfilosofiska diskursen. 
 

Ja, jag säger såna här saker som jag säger till dig nu och jag brukar säga: 
”men, skriv som om du skulle skriva och tala om för din bror eller mamma 
eller moster eller pappa”. Alltså det här som du skriver i brev hem om du är i 
fält, alltså. Det är som att det går en sån här, väldigt ofta är det som om dok-
toranden upplever en sån här enorm klyfta mellan det vetenskapliga arbetet 
som ska, där ska du ha, citeras, och det ska var oerhört högtravande språk och 
så vidare. Och sen kan man liksom prata med kollegor och vänner och bekan-
ta om vad man gör. Men jag försöker radera den skillnaden. Skriv som du 
pratar och, liksom, bygg inte upp den där enorma respekten för det, gör det 
inte mer komplicerat än vad det är. (Tj–S 3) 

 

En tjänsteman säger ibland att en handledare skall vara relationsinriktad, men är 
det inte i någon högre grad. Han uttrycker oftare än andra att en handledare skall 
hålla distansen till sina doktorander och är mindre benägen att ha en personlig rela-
tion till doktoranderna. Han distanserar sig ofta från doktoranderna. 
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Doktorandens privatliv, blir man rätt involverad i, de tar upp så mycket. Men 
jag håller mitt väldigt utanför deras alltså, där går en gräns. De vet inte så 
mycket om mig för att det är väldigt svårt bli invecklade i varandras liv. … 
nu är man ju en generation minst fel i förhållande till doktoranderna. Det 
tycker jag är bra. Jag vill inte vara någon mamma heller till dem. Så där för-
söker jag hålla kanske lite hårdare. (Tj–S 2) 

 

Ja det är klart att det är problematiskt att man kan komma varandra personligt 
väldigt nära. Det blir ju, alltså under perioder så är ju detta mycket påfrestan-
de. Och där kan jag tycka att den kan vara problematiskt ibland.(Tj–S 5) 

 

Samtidigt som jag tror att det är också viktigt, att det hos handledaren finns 
en slags förmåga att distansera sig, att ta ett steg tillbaka och betrakta det lite 
grann utifrån. Att det inte uppstår någon slags identitet emellan de två perso-
nerna, för det tror jag blir rätt så problematiskt. (Tj–S 4) 

 
 

Ett individuellt perspektiv, utveckling av handledarskapet 
De tre handledarstilarna fokuserar vissa områden. På en individuell nivå varierar 
handledarnas beskrivningar även utifrån andra områden som alla inte är kopplade 
lika tydligt till de tre stilarna. Ett viktigt område är utveckling av handledarskapet. 
Jag beskriver i följande avsnitt handledarnas syn på om och i så fall hur handled-
ning kan utvecklas, vilket stöd de skulle vilja ha och hur de eller andra ordnar ett 
mer informellt, individuellt stöd. Jag presenterar även vilka problem som handle-
darna anger, vilka förebilder de säger sig ha och hur de beskriver att de blivit den 
handledare de är idag. Slutligen beskriver jag handledarnas syn på feedback och 
motivation samt innebörden av handledning. 

Informellt stöd 
Handledarna beskriver förutom organisatoriska åtgärder även vilket stöd de skulle 
vilja ha, oftast är det av mer informell natur. Vissa handledare önskar mer samver-
kan med kolleger inom samma verksamhets- eller forskningsområde, andra önskar 
mer samverkan över disciplingränserna. Ett sätt att utveckla handledarsituationen 
kan vara, som några handledare beskriver, att samarbeta med någon annan handle-
dare, utan någon styrd organisation. Flera säger sig ha saknat samarbete, det före-
kommer sällan, men anses kunna vara ett stöd som skulle utveckla handledningen. 
 

Nja, inte stöd, nej jag har nog aldrig saknat stöd i form av nåt handledarkol-
legium eller nåt sånt där. Men vad jag har saknat det är t ex den här situatio-
nen när man delar på en individ. Låt oss säga, en person har en junior lärar-
tjänst i [X-ämnet], och så säger de det att, ”Jamen den ska syssla med [Y-
special] eller nånting. Men Kalle han kan det, vi går och snackar med honom 
och så gör vi nånting ihop, va och så registrerar vi dig, antingen i [Y-special] 
eller hos Kalle eller nåt sånt där”. Den situationen finns inte, tyvärr. Det har 
jag saknat. (F–T 15) 

 

Några handledare skulle vilja dela på doktorander i någon form, det är något som 
flera önskar men inte kunnat genomföra. 
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… jag funderar nu på att fråga en som jag handledde med på 80-talet om inte 
han och jag ska gå ihop på några. Så jag vill, jag har propagerat för det här 
varenda gång, men det är ingen annan som tycker det här. Jag vill hemskt 
gärna, hellre ha fler doktorander, men då tillsammans. (Tj–S 2) 

 

Exemplet kan jämställas med huvudhandledare och bihandledare. Det systemet 
verkar inte ha slagit igenom överallt och alla är inte helt positiva till tanken. 
 

Jo, alltså man har ju börjat de sista åren med det. Men jag tycker inte att det 
funkar. Nej, alltså jag är med i nån sån där bihandledning till nån, men jag vet 
inte vad de gör. För det blir liksom inget. Jag tar inte initiativ och de tar inte 
initiativ, jag tycker inte det funkar. (F–S 15) 

 

Flera handledare ger exempel på tidigare problem eller situationer då de hade be-
hövt olika former av stöd. Problemen kan ha rört handledarorganisationen, forskar-
utbildningsfrågor, bedömning av kvaliteten på avhandlingarna, innehållsmässiga 
problem såsom brist på ämneskunskap, tidsbrist etc. men även problem i relationen 
med doktoranderna. 

Vissa handledare menar att bedöma kvaliteten på avhandlingarna är ett pro-
blem. Det kan gälla såväl formalia som ämnesmässigt innehåll, men ofta framhålls 
den egna forskarkompetensen som grund för handledarkompetensen och därmed 
även som grund för behov av stöd. Samarbete med kolleger på informell basis har i 
vissa fall varit lösningen. Den egna ämneskompetensen anses inte alltid tillräcklig 
pga. att doktorandens inriktning inte alltid stämmer överens med handledarens. 
 

Och alltså rent vetenskapligt, innehållsmässigt så råkar man ju ut för var och 
varannan dag att man inte begriper varför det här inte fungerar. (L–T 4) 

 

Så jag menar, det vi diskuterar är ju mera av, fan, ”håller detta”, och, ”är det-
ta”. Vi testar ju lite avhandlingskapitel på varandra osv. och även slutresultat 
till avhandlingar, ser detta anständigt ut? Så jag menar det är ju en väldigt sån 
här referee-verksamhet som pågår hela tiden. (F–S 13) 

 

Andra handledare ser inga problem med att bedöma kvaliteten. På vissa institutio-
ner fungerar som tidigare nämnts handledarna även som examinatorer. Detta upp-
levs inte särskilt problematiskt, alternativet att någon annan skall examinera är 
sämre. 
 

Det tycker dom flesta av oss utpräglat illa om. (att någon annan ska examine-
ra, min kommentar) Att ha nån som står och flåsar oss i nacken. Dessutom så 
är sovringsprocessen fram till den formella nivån för att bli examinator vill 
jag minnas docentkompetens. Och sovringsprocessen och utbildningsproces-
sen dit fram är väldigt lång och grundlig, så att det skulle snarast förvåna mig 
om det blev några problem (L–T 2) 

 

Andra orsaker till att handledare har behövt stöd kan vara att de har haft problem i 
relationen med doktoranden. Vissa handledare anser att det finns stöd för sådana 
problem i någon form; antingen kan relationsproblem föras över till någon annan 
eller lösas i samråd med någon kollega. Flera handledare har emellertid saknat stöd 
i sådana frågor. En handledare önskar stöd i form av egen handledning. 
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Det man tycker är svårt det är när man får de där personliga sakerna, va, när 
man märker att det här fungerar inte som människor emellan. Och man får 
reaktioner som man inte hade förväntat sig. Det där känner jag att det skulle 
finnas mer stöd, att vi själva skulle behöva mer handledning och sånt, som 
typ psykologen får. (L–T 12) 

 

Det finns ju hjälp att få centralt på Chalmers om det liksom ligger på det 
mentala planet så att säga. Om allting blir galet. Men det var så längesen jag 
hade såna bekymmer. (F–T 5) 

 

… de slag av stöd och nätverk, som jag tycker ger mig mest, det är de som 
ofta är tvärvetenskapliga, där man delar värderingar och målsättningar och 
där det finns (tyst paus), ja, där det då både finns kritik och uppskattning … 
det påverkar ju också handledning, handledarrelationen. Alltså man förstärks 
i sin vetenskapliga roll och då är det igen det här indirekta, likadant som 
mycket av handledningen är ju också indirekt (F–S 12) 

 

Utvecklingsinsatser 
När det gäller utbildningsinsatser som stöd varierar uppfattningarna allt från att ut-
bildning är nödvändigt till att det är helt onödigt, åtminstone för egen del. 
 

Vi har, det är fakulteten som har, ställt krav, att samtliga disputerade lärare, 
forskare som ska ha handledning i framtiden, måste ha genomgått handledar-
utbildning … Det tycker jag är rätt alltså. (L–T 11) 

 

Nej, det tycker jag varit svårt, och det är väl det jag menar. Det har jag sak-
nat, jag har saknat det enormt mycket. Ett forum där man diskuterar handle-
darrollen. Den där typen av handledarutbildning. Du, det är inte klokt egent-
ligen att man drar igång forskarskolor eller att man har forskarutbildningar … 
Men jag undrar hur många, om vi tar universitetet, av dom som är handleda-
re, som har gått nån riktig handledarutbildning. (F/L–S 16) 

 

Jag tror att det är bra för yngre personer på postdoktorsnivå, att få någon 
form av handledarutbildning, men jag är väldigt väldigt rädd för det här som 
jag brukar kalla för eunucksyndromet, va, att man undervisas av nån som vet 
allting om nånting, men själv aldrig har gjort det. (F–T 15) 

 

Någon enstaka handledare menar att en gemensam utbildning på fakulteten eller 
universitetet är att föredra, den kan främja kontakter och utbyte med andra ämnes-
områden. Någon annan anser att det egna ämnet fordrar en egen utbildning. 
 

Självklart behövs det. Men jag är inte övertygad om att de former som det 
bedrivs på är alltid så väldigt effektiva. Idealet tror jag är att, om man är på 
en stor institution, att det är en del av institutionens kultur. Småämnen är en 
helt annan sak, jag talar inte om det. Man tar åt sig genom osmos, genom de 
seminarier och diskussioner som äger rum inom institutionen hela tiden eller 
inom ämnet med andra institutioner. Vad som ibland upplevs som bortkastad 
tid utav de som utsätts för handledarutbildning, det är de här gemensamma 
handledarutbildningarna vi har här. Ibland, inte alltid, känns som görs på 
dem, väldigt lite relevant för det egna ämnet. Detta tror jag inte är något spe-
ciellt för vårt ämne utan jag tror att det är en generell historia. (L–T 2) 
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Flera handledare menar att de under sina år som handledare inte har fått något stöd 
alls. Vissa önskar varken stöd eller utbildning, andra önskar att de hade fått stöd ti-
digare i karriären. När det gäller om handledarna själva har genomgått utbildning 
eller ej, eller om de är positiva eller negativa till utbildning, varierar svaren stort, 
emellertid säger alla de92 som själva genomgått någon form av handledarutbildning 
att de är positiva till upplevelsen. Hälften av dem som inte har gått någon handle-
darutbildning skulle inte vilja gå någon själv. Flera av dem är dock positiva till ut-
bildningsinsatser för andra handledare, särskilt för yngre och mer oerfarna handle-
dare. 
 

Våra lärare och forskare, som är ganska unga, mycket yngre än mig, kanske i 
35–40-årsåldern. De flesta, de såg fram mot handledarutbildningen, tyckte att 
det är jättebra stöd. Däremot de äldre stofilerna på X-institutionen, som har 
handlett kanske i 25 år, tyckte att, ”Vad ska jag göra på de här kurserna?”. 
Och det har visat sig under kursens gång att de som kanske mest behöver det 
här, det var de som var tvärsäkra på sin egen kapacitet. De har lärt sig mycket 
nytt. (– Och de säger det själva också?) – De säger det, efteråt alltså. ”Oj då, 
det var visst värdefullt det här.” Och inte minst det här att handledarna i en 
grupp kan börja diskutera handledning, för det är en ganska svår roll egentli-
gen. En relation med en annan människa och det är mycket som kan inträffa. 
Och jag tror att kontentan, eller slutresultatet av den här handledarutbildning-
en är att vi kanske blir en mer sammansvetsad grupp som kan stötta varandra, 
om nånting inträffar. (L–T 11) 

 

Någon handledare menar att organiserade utvecklingsaktiviteter kan sätta igång re-
flektioner. 
 

Vi har haft [NN] och om det nu är så jag tror han heter, det är en kille från 
[X-ämnet], som gav en kurs. Där vi hade handledarseminarium då. Och det 
var egentligen för nya handledare så att säga. Och då var det en diskussion 
och då var jag med som en erfaren handledare på en utav dem. Han har varit 
här två gånger. Och det var rätt bra tycker jag. För det visade ganska tydligt 
tycker jag, att de som inte är inne i handledarprocessen heller inte har reflek-
terat särskilt mycket över den, trots att var och en utav dom har varit dokto-
rander själva. (L–T 3) 

 

Några handledare är som sagt negativt inställda till utbildning över huvudtaget. Ut-
bildning sägs inte utveckla en person som handledare, att vara forskare är nog för 
att kunna handleda. Utvecklas man som forskare främjar det handledningen. 
 

Nej, alltså. Förutsättningen för att kunna vara en handledare det är ju att man 
är aktiv forskare. Den dan man lägger av som forskare, den dan får man ju 
lägga av att handleda. För det går ju inte att handleda det som de inte är akti-
va forskare i. … Nej, jag är väldigt skeptisk till det här med handledarutbild-
ning … folk som är aktiva forskare och har en paternalistisk inställning, de är 
i allmänhet bra handledare. Det tror jag. (F–S 13) 

 

                                                 
92 Sex personer 
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Som tidigare nämnts förekommer ganska generellt ett visst organiserat handledar-
stöd, oftast inriktat på uppföljning och kontroll av hur doktorandernas arbete fram-
skrider. Sammanfattningsvis ses inte dessa aktiviteter som stöd i handledarrollen, 
handledarna säger sig behöva något annat. Flera som har upplevt problem i relatio-
nen med doktoranderna har sökt stöd hos kolleger, andra har fört över problemet 
till någon annan i organisationen. Handledarutbildningar som stöd är inte särskilt 
aktuella för intervjupersonerna. Till viss del kan det förklaras med att handledarna 
är erfarna och flera inte har särskilt många år kvar till pensionering, men flera är 
motståndare till eller uttrycker farhågor för handledarutbildningar, dock inte de 
som själva har genomgått någon. 

Individuella problem och stöd 
Det är inte särskilt många av intervjupersonerna som anser att de själva har haft 
svåra konflikter med doktorander under åren, men många säger att de är väl med-
vetna om att det förekommer på andra ställen. På frågan om hur vanligt det är att 
en doktorand slutar svarar flera handledare att det ganska vanligt och inte heller 
särskilt märkvärdigt, andra menar att det inte alls är vanligt. Några beskriver ett 
avhopp emellertid som ett misslyckande för handledaren och institutionen. 
 

Dels kan det ju vara detta att de inte presterar som de ska. För oss då så är väl 
det ganska ovanligt. Därför att det betyder ju då att man misslyckas, och 
misslyckas gör kanske inte bara doktoranden utan misslyckas gör också insti-
tutionen och handledaren. Vi investerar ju ganska mycket i detta, tid, pengar 
och allting så att det är alltså en situation som man verkligen inte vill ha. Det 
är en stor förlust för alla parter. (Tj–T 1) 

 

Att doktoranden byter handledare beskrivs ofta som ett större problem för institu-
tionen än att doktoranden slutar. Avhopp till andra handledare ger negativa konse-
kvenser för forskargruppen. 
 

… att vi hade en kille som hade doktorerat och som ville starta en egen 
grupp, i samma veva, som flyttade då, för att starta en egen grupp. och han 
tog med sig den andra doktoranden … Det var väldigt jobbig och det påver-
kade hela gruppen över huvud taget. Vi hade väldigt svårt att ha ett bra sätt 
och liksom komma ur eller liksom reda upp det. Jag diskuterade väldigt 
mycket med dem båda två. Så det var rätt så jobbigt tyckte jag, påverkade 
många av de andra också. … Ja, det blev väldigt jobbigt, för att det förde med 
sig så väldigt mycket annat, andra diskussioner och liksom ifrågasättande av 
hela vår idé, eller forskningsplan så att säga. (L–T 14) 

 

Inte alls vanligt. Men du vet, alla är ju individer och en del som kommer in är 
väldigt speciella personligheter och det är inte klart från början vad person-
kemin drar åt och så. (L–T 2) 

 

Då uppstår ju någon slags spänning, det har väl hänt några såna enstaka fall. 
Då går diskussioner och naturligtvis lite slitningar. (Tj–S 4) 
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Orsaken till avhopp varierar. Någon handledare menar att det inte alltid är möjligt 
att låta doktoranden själv får styra inriktningen av sitt projekt, det kan leda till att 
någon slutar. 
 

Och det har funnits då också fall då de har velat byta inriktning men jag har 
inte haft möjligheter på grund av anslagssituationen, att göra detta. Vilket har 
lett till att någon har slutat på grund av det. (L–T 6) 

 

Och det har varit så i något fall att jag har helt enkel inte trott på avhandlings-
idén och sagt det till personen att, i det fallet som jag just nu tänker på så, de-
klarerade jag ganska tidigt att det här var, var ett konstigt sätt att formulera 
problemet på. Och uttryckte önskemål om att det skulle få någon annan in-
riktning. Men när det så inte blev, så sa jag vid en viss tidpunkt att ”jag tror 
du måste söka dig en annan handledare därför jag kan inte, jag tycker det här 
är fel”. (F–S 7) 

 

Flera handledare menar att de inte haft några relationsproblem med sina doktoran-
der, däremot säger flera att andra institutioner frågat om de kan ta över några dok-
torander som inte har fungerat tillsammans med den aktuella handledaren eller 
forskningsgruppen. Vissa gör det gärna, andra vill inte fortsätta andra handledares 
arbete. 
 

Jodå, jag har ju fått förfrågningar nere från [X-verksamheten], en hel del om 
jag har velat ta över såna som inte har fungerat … Det har mera varit att det 
inte har fungerat psykologiskt. Men jag har aldrig gjort det, att jag har tagit 
över nån sån, för att det är så, besvärligt ändå. För det är oftast liksom så 
mycket animositet. (Tj–T 13) 

 

Ja, det tycker jag väl att det har varit en hel del alltså. Ja, så att jag tror att det 
är 4 eller 5 utav de här har jag tagit över från andra. Och det är motsvarande, 
vissa andra tar över från andra. (Tj–S 3) 

 

Flera handledare menar att de upplever problem med doktorander som inte har 
förmågan att klara av forskningsuppgiften. Problem uppstår särskilt om handleda-
rens egen tid inte räcker till eller om doktoranden inte gör som handledaren vill. 
 

Ja, det personligt svåraste är, kan man väl säga det är när man ser att dokto-
randen har ett fantastiskt ämne, att hon eller han har ett fantastiskt material 
som det skulle kunna bli något av, och sen inte har förmågan att strukturera 
och formulera det. Och där jag inte, genom att jag har haft den här, ja min 
huvuduppgift har ju varit grundutbildningen, så jag har haft väldigt lite över 
att direkt handleda. Det har liksom fått gå vid sidan av, på senare år kanske 
jag har varit lite mer systematisk kanske … När man ser potentialen i materi-
alet men man ser att personen inte kan klara av att göra det till en bra grej. 
(L–T 8) 

 

Svårast är väl de som inte producerar någonting, som är liksom alltför häm-
made. Och de som är allt för ohämmade skulle jag vilja säga … Men om de 
är okunniga och dessutom, vad heter det, ”unresponsive”, så att säga, då är 
det ju värst. (F–S 1) 
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Annars så kan det ju också vara om de är lite för osjälvständiga, och då kan 
man få lov att göra lite för mycket av jobbet själv, för att de ska bli färdiga då 
i rimlig tid. Det har jag också råkat ut för någon gång. Men det brukar ju då, 
ja förhoppningsvis så har de liksom kommit i kapp på slutet då så att de 
kommer till den nivån de ska, liksom, men man får baxa mer på vägen fram. 
Och sen någonting som tar väldigt mycket tid det är ju just det här om de 
skriver dåligt på engelska. För det blir ju att man får sitta med rödpenna och 
rätta rätt mycket av det här först innan man överhuvudtaget kan skicka det till 
en språkgranskning. (L–T 4) 

 

För mycket och för lite skämmer allt, en handledare beskriver problem med att 
handleda alltför begåvade doktorander, det kan medföra andra begränsningar. 
 

Det viktigaste är ju att de har någon social begåvning då. Råkar man ut för 
någon som inte har det, då är nog de svårast. (Vad menar du då med social 
begåvning?) Ja, man kan ju råka ut för personer som alltid är övertygade om 
att de har rätt och så där … Det kan ju också vara förknippat med att de är 
väldigt begåvade, och då är det ju, då får man ju på något sätt övertyga dem 
om att, ja, det räcker inte med att göra något väldigt begåvat utan andra män-
niskor måste förstå vad man har gjort också. Man måste presentera det på ett 
sätt så att någon annan kan inse hur förträffligt det här är också, och så.  
(L–T 4) 

 

Kulturkollisioner eller konflikter som är genusrelaterade nämns inte särskilt ofta, 
men några handledare tar ändå upp vissa dylika problem. En handledare menar att 
debatten med sexuella trakasserier kan förhindra ett naturligt samarbete. 
 

Det är ingen svårighet utan det är mera att den här diskussionen har gjort att 
man blivit mycket, mycket mer försiktig med informella kontakten alltså. Det 
kan uppstå missförstånd och såna saker … man drar sig mycket mer för in-
formella sammankomster, med doktoranderna ... det är klart att man skulle 
kunna ha dörren öppen. I och med att det är en coachsituation blir det ju 
ibland saker som måste sägas mellan fyra ögon, från båda håll. Doktoranden 
måste ju kunna säga att ”Nu tycker jag att du har. Det här har inte fungerat. 
Du har inte”. Jag måste kunna säga att ”Nu fan får du. Det här duger bara 
inte”. Och det är inte meningen att dörren ska stå öppen då. Jag vill inte påstå 
att detta är ett stort problem, men ett problem är det alltså. (L–S 9) 

 

En annan handledare anger genus- och kulturrelaterade problem som orsak till att 
doktorander kan få sluta. 
 

Vi hade en kille här som vi helt enkelt var tvungna att slänga ut i augusti för 
att hans huvudhandledare, alltså en post dok som vi har här, en utländsk 
kvinna, och det hade han svårt att underordna sig. Och då åker han ut alltså, 
för hon är en kanonforskare. Då är det så alltså. (F–T 15) 

 

Ett annat genusrelaterat fenomen, nämligen att kvinnliga doktorander får barn, be-
rörs av någon handledare som ett problem, av någon annan som att det skulle vara 
positivt för doktorandens utveckling, hon får längre tid för sitt arbete. 
 

Jag har haft såna här doktorander som kommit, jag har nåt tråkigt att berätta, 
har de sagt, jag ska få barn och ska vara barnledig, stått och skrapat med fo-
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ten. Kanon! säger jag, underbart! Dels tycker jag att det är ju roligt att folk 
skaffar sig barn, men min erfarenhet är enbart positiv, man får liksom ett år 
på sig att mogna. Alltså jag säger, du ska absolut inte arbeta, ägna dig åt bar-
net, du kommer ändå att liksom gå och fundera på vad du gör och få distans 
och se nya saker. Så man arbetar mentalt, som jag säger. Det har jag otroligt 
goda erfarenheter av, alltså, mycket av den här utbildningen handlar om att 
mogna som intellektuell. (L–S 9) 

 

Det är så hemskt olika, en del är borta i ett och ett halvt år och glömmer 
forskningen under tiden … förlorar de ju inte bara ett och ett halvt år, utan de 
förlorar ju det de gjort tidigare. Men sen finns det andra som det inte märks 
att de, jag har haft doktorander som det inte har märkts att de har fött barn 
överhuvudtaget. jag menar på forskningsaktiviteten, så det beror ju på hur 
man kan hantera det. (Tj–T 13) 

 

Sammanfattningsvis beskriver handledarna att problem som kan leda till handle-
darbyte eller avhopp beror antingen på doktorandens sociala eller vetenskapliga 
kompetens. Byte av handledare kan vara ett större problem än att en doktorand slu-
tar, särskilt om det beror på relationsproblem. Detta sägs dock inte vara ett vanligt 
fenomen. Att ta över någon doktorand från en annan handledare anses vara ett 
mindre problem än att en egen doktorand försvinner till en annan handledare. 
Frånvaro från forskarutbildningen genom barnafödande kan ibland anses vara ett 
problem, i andra fall anses det stödja doktorandens utveckling. 

Förebilder och egna handledare 
Många av handledarna menar att de själva inte fick någon handledning alls, det fö-
rekom ingen, varken formellt uttalad eller i realiteten. Ofta var den ende professorn 
endast formellt utsedd som handledare för alla doktoranderna. Flera handledare 
menar att deras egen handledare inte har påverkat deras handledningssätt just pga. 
att de inte fått någon handledning. 
 

(– Hur har det påverkat dig, din egen handledare?) Inte ett dugg (– Inte ett 
dugg?) Jag hör till den typen som i stort sett lämnade in resultatet. (L–T 2) 

 

Ingen. Jag tror att jag disputerade trots min handledare. (F–T 5) 
 

Som svar på en direkt fråga om vad den sist citerade handledaren utgick ifrån när 
det egna handledningsuppdraget skulle starta var  
 

Då utgick jag ifrån min erfarenhet som forskare. (F–T 5) 
 

Det var helt andra förutsättningar när handledarna själva var doktorander, både när 
det gällde organisationen av forskarutbildningen, tilldelningen av handledare och 
relationen mellan doktoranderna och professorn. Handledningen beskrivs av någon 
som att den enbart bestod av ekonomiska resurser. 
 

Jag disputerade enligt det gamla systemet, så formellt hade jag ingen handle-
dare. Jag har nämligen en doktorsgrad, med två opponenter och sånt där. 
Men, jag hade en handledare, en professor, det hette biträdande professor på 
den tiden, inne på [X-institutionen], som var en jättesnäll kille, som gav mig 
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alla resurser jag behövde, för då slapp han ha dåligt samvete för att inte han 
använde sina tre laboratorieassistenter. Så jag fick liksom, jag fick en labass 
och ett halvt labb. Och pengar var inga problem, jag vet inte riktigt var de 
kom ifrån, men man hade ju grejor … (–Hur handledde han dig?) Nej, han 
handledde inte alls. Inte nåt. (F–T 15) 

 

Någon handledare menar att den egna handledarens idealsituation var att inte be-
hövas, att doktoranden skulle vara helt självgående. Detta är även samma handle-
dares egen drömbild. 
 

Och han gav väl egentligen bara förutsättningarna i form av lön och inrikt-
ning och sen så gick det vind för våg. Men det gick ju bra ändå. Han ville ha 
en doktorand med egen propeller sa han. Har man ingen egen propeller så 
kunde man lägga av. (–Är det något som du har tagit efter eller något som du 
tycker att du vill använda?) Jag letar efter doktorander med egen propeller. 
Så kanske man ska uttrycka det. Jag försöker att undvika att ta in folk som 
jag tror kommer att inte klara sig. (F–T 5) 

 

Handledare som anser att de faktiskt fått någon egen handledning värderar den oli-
ka. En del är rent missnöjda, handledningen fungerade inte som förebild. Flera in-
tervjupersoner menar att deras handledare styrde för mycket, tog över eller bara ta-
lade om vad doktoranden skulle göra, utan diskussion. 
 

Ja, tycker väl inte att jag fick så bra handledning själv, så där har jag en åsikt. 
Och det var, jag kände att min handledare hela tiden förvandlade allt, ville 
förvandla allt det jag ville till det hon ville. Och det är liksom både positiva 
och negativa sidor med det. Det tyder på att hon var enormt entusiastisk allt-
så, nämligen: ”det här kan du göra så och så”, hon gick hela tiden åt ett helt 
annat håll än jag ville. Det där alltså att ha någon som är skollärare, och vet 
bäst och talar om för dig hur du ska gå vidare, och hur du ska göra. Det är jag 
allergisk mot. (Tj–S 3)  

 

Alltså på sätt och vis är det så att, jag kan egentligen inte säga att jag har haft 
några som jag tycker är goda förebilder. Den handledning som jag mötte 
tycker jag inte var speciellt bra egentligen. Så att jag kan inte påstå att jag 
känner några förebilder. (Tj–S 4) 

 

På ett sätt vågar jag säga, jag hade aldrig nån handledning. Jag hade en kille 
som jag gillar, jag har inget emot, en kollega nu då, men problemet med ho-
nom var att, om jag kom med nånting till honom så sa han så att, jaa, här har 
du en lista på 32 böcker. Jag tycker du ska läsa det innan du skriver. Och han 
är väldigt, sån. Och hans egen avhandling var väl i stort sett obegriplig.  
(Tj–S 8) 

 

En handledare som upplevde sig motarbetad av den egna handledaren beskriver hur 
han fick stöd från ett oväntat håll. Maktstrukturen på institutionen medförde att 
handledaren gav med sig. 
 

Så vi var egentligen aldrig eniga. Utan jag satt och försvarade varför jag 
gjorde som jag gjorde. Och ville inte göra som han sa. Men vad han gjorde, 
och det slutade med att [NN] (professorn på institutionen, min kommentar) 
kom bara in på mitt rum en dag och sa, han hade ingenting med min avhand-
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ling att göra, ”Jag ser att du har skrivit en avhandling”, säger han till mig. Då 
visste jag inte att han hade avtal på det vi hade förr i världen, stencilavdel-
ning. Man tryckte upp alla papper så då. Var det någon som lämnade in något 
större så skulle hon som jobbade där ge det till honom. Så helt plötsligt hade 
han läst allt det jag hade skrivit. Men då, så sa han ”Nu tycker jag att du skri-
ver en avslutning, och jag tycker att du kan ta upp det och det och det” och 
sen blev jag färdig. Men då ställde min handledare upp med. Han la sig platt 
och började stötta det jag hade. (Tj–S 2) 

 

En handledare kunde förr i tiden rentav fungera som bromsare för doktoranderna. 
Då fanns helt klart inga krav på snabb genomströmningstid. 
 

Men den stora skillnaden, … här, så ingick det inte i bilden att man skulle bli 
färdig. Och det hade jag på nåt sätt med mig också från [X-stad]. Så att av-
handlingen det var nånting du levde med, men tanken att du också skulle 
producera avhandlingen, den var väldigt främmande. Under den tiden jag var 
vid den institutionen, och så länge den professorn som alltså var otroligt in-
spirerande fanns, så kom det inte en enda avhandling. Och det här var, alltså 
det måste ha varit 10–15 år som han ändå fanns där. Jag har ibland har trott 
att det som dämpade avhandlingsskrivandet och som gjorde att där satt folk 
på utbildningsbidrag och jobbade med avhandlingar men det kom ändå aldrig 
nån avhandling, det var att han var så dynamisk. (F–S 12) 

 

De som är positiva till sin egen handledare kommenterar ibland detta i förhållande 
till hur handledaren handledde vid det tillfället, dvs. hur kulturen var på den tiden. 
Handledaren kan ha varit bra med den tidens mått mätt, men skulle inte ha upplevts 
särskilt positiv om handledningen hade skett idag. Flera handledare beskriver att de 
blev doktorander av en slump, t ex blev någon rekryterad till forskarutbildningen 
under en resa som assistent till professorn på institutionen. 

En handledare bidrog med resurser, man jobbade under och för en professor. 
Det som vissa handledare eventuellt fick med sig från sin egen handledare var en-
gagemanget för forskningen. 
 

Ja, det var väl engagemanget. Att hålla internationella kontakter, ha ett sam-
arbete i olika projekt. (L–T 6) 

 

Vissa av handledarna anser dock att deras egen handledare var och fortfarande är 
en förebild. Några menar att de vill likna sina egna handledare, åtminstone inom 
några områden. Andra säger att de påverkats så att de handleder på helt motsatt 
sätt, dvs. tvärt emot det sätt som de själva har blivit handledda på. 
 

Jag hade ju en, tyckte jag då, en väldigt bra handledare själv här som i princip 
aldrig la sig i vad jag gjorde alls. Han skaffade pengar och sen så hade han då 
fullt förtroende för det jag gjorde och det passade mig bra då. (L–T 4) 

 

Han var ju ingen handledare egentligen. Inte på det viset vi talar om handle-
dare. För att jag jobbade ju med någonting som han inte visste särskilt myck-
et om egentligen. Men å andra sidan så hade han ju ordnat så att det fanns tre, 
åtminstone tre personer egentligen, doktorander som jobbade inom samma 
sfär och var väldigt goda vänner. Så där har du ett sätt att få det att fungera. 
(F–T 5) 
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Han läste manus och så klottrade han i det på samma sätt som jag klottrar i 
mina doktoranders manus, så träffades vi och pratade om det. (F–S 12) 

 

Ja, [NN] är ju väldigt bra som handledare, om man jobbar och kommer med 
grejer till honom, så känner man när man går därifrån att man har fått nån ny 
dimension … (Du har honom som en förebild även i ditt eget sätt att handle-
da då?) – Ja, indirekt, utan att jag tänker på det, varje vecka. (F–S 15) 

 

Vissa handledare menar att olika personer har påverkat dem positivt och blivit en 
form av förebilder. Det kan ha varit den egna handledaren, men det kan också ha 
varit andra personer. En handledare tar fram betydelsen av att ha haft en förebild 
som var kvinna i en annars mycket mansdominerad värld. 
 

Hon hade ju mycket mer än vad jag kan säga att jag känner av, hon hade ju 
problemet med att vara kvinna i en väldigt mansdominerad värld. Och det 
hörde jag ju inte så mycket av som doktorand, men mer och mer senare, att 
det hade emellanåt varit ganska tufft för henne. Hon fanns alltid tillhands och 
hon var en härlig människa och dessutom då kvinna. Och det tror jag faktisk 
betyder någonting, för det hör jag ju då ifrån kvinnlig yngre seniorer men 
även från doktorander. Och det är saker som jag trots allt känner igen, även 
om jag egentligen inte haft något stort problem. Så är det och nu märker jag 
småsaker här och var på Chalmers att det är mer manspräglat. Och det finns 
anledning då och då att särskilt peppa flickorna, som doktorander, men även 
unga seniorer. Därför att, trots allt, killarna tar generellt mer för sig än vad 
flickorna gör och det är därför jag säger att min handledare var på alla sätt en 
väldigt god förebild. … Så hon har betytt väldigt mycket för mig. (F–T 10) 

 

En annan handledare anger sin egen privata uppväxtmiljö som en viktig förebild. 
Att växa upp i ett forskarhem medför att man tidigt i livet möter flera forskare, och 
därmed även får tillgång till diskursen. 
 

Ja, att jag, jag har ju vuxit upp i en familj där min pappa var [X-] forskare, så 
att jag har ju redan från så, då, levt lite grann i den här världen. Vi hade väl-
digt mycket forskare hemma och, ja, så det var inte så svårt liksom att se på 
det här livet då. (Tj–T 13) 

 

En handledare menar att erfarenheter från andra handledningssituationer har påver-
kat sättet att handleda. 
 

… utan jag uppfattar snarare då att, jag hade ju hållit på med grundutbild-
ningen, hade varit ansvarig för C- och D-uppsatser, det hade utvecklats någon 
slags rutin eller erfarenhet på att handleda folk på de nivåerna. Jag tror på sätt 
och vis att det var ganska mycket såna erfarenheter som följde med mig in i 
det hela. (Tj–S 4) 

 

De intervjuade handledarnas ålder har stor inverkan på hur de beskriver sin utveck-
ling till handledare. De som anser att de inte fått någon handledning tillhör de äldre 
av informanterna, dvs. de är över 60 år. Någon kommenterar just ålderns påverkan. 
 

Ja, det kanske har varit lite dåligt med det, egentligen så där direkta förebil-
der, för sen var det så att säga jag på institutionen här, va. Eftersom jag blev 
så småningom docent här. Så förebilder var väl lite svårt. Det tror jag var en 
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nackdel, egentligen. Troligen är det min generation som var så att säga den 
första som skulle vara handledare. (L–S 11) 

 

Gränsen mellan att vara under utbildning och att anses färdig för disputation var för 
vissa av handledarna ofta mycket otydlig. I vissa fall var förväntningen inte ens att 
intervjupersonen skulle bli färdig, i andra fall kunde denne helt plötsligt få ett med-
delande att nu var det klart, en tredje uttrycker det som att handledaren läste ett 
manus över natten och sa att doktoranden var godkänd. 
 

Jag talade om ett ämne, han kanske sa att ”Det där verkar inte så bra, är det 
inte bättre med det här”. Och sen så la man fram lite grann på seminarier och 
så där och så kom han med lite andra kritiska synpunkter, men det var bara 
under seminariet. Och sen så skrev man samman någonting och gav honom 
ett manuskript. Och så sa han, plötsligt kom han och sa till mig att ”Nu är du 
godkänd, det här är godkänt till licentiatexamen”. (skratt) (L–S 11) 

 

Flera handledare säger alltså att de har blivit handledare utan någon förebild eller 
utbildning, de har formats utifrån något annat, något som de menar kan ha kommit 
från dem själva. 
 

Men det var ju ingen handledning i normal bemärkelse … På den tiden var 
det ju tvärtom, man skulle ju kunna visa att man kunde göra det på egen 
hand. … Ja, jag tror inte han läste min doktorsavhandling innan den var klar. 
Jo, förlåt mig, det gjorde han. Men jag tror inte att han hade några synpunkter 
på den. (L–T 6) 

 

Det är mycket det här med att man är sin egen arketyp, vet du. (skratt) Själv-
goda. Nej, men man kan ju liksom se på hur andra fungerar och så i systemet 
här, och det är en rätt god tradition ändå, va. Även om, tillbaka i tiden så att 
säga, det var mycket det här att lämna doktoranden för sig själv och låta ho-
nom verkligen slåss med det här problemet, för att se om det blir bra och så. 
(L–T 3) 

 

Jag har nog hittat mitt sätt att jobba på egen hand. (L–T 11) 
 

Hur man handleder har jag inte fått några influenser nånstans ifrån, det är 
hemkokt. Det jag har läst, det tycker jag liksom är mest, så common sense-
artat. (L–S 9) 

 

Min handledare kunde ingen [ämnet], men var en utomordentligt sympatisk 
person som i den mån jag behövde hjälp, alltid ställde upp. Och det gör alltså 
att i min avhandling hade jag fem pek och jag är ensamförfattare på alla fem. 
Jag var en helt self made man, va. På gott och ont. Och, han hjälpte mig, lite-
grann, när sen jag skulle skriva, att ”sådär kan man inte skriva” och ”alldeles 
för långt ”och sånt, men själva vetenskapen som jag gjorde, förstod han inget 
av. (F–T 15) 

 

Den ovan sist citerade handledarens uttalande kan tolkas som att handledning för 
denne enbart betyder handledning i vetenskapliga undersökningsmetoder och inte i 
skrivprocessen, eftersom samma handledare inte anser sig ha fått någon handled-
ning alls: 
 

Nej, han handledde inte alls. Inte nåt. (F–T 15) 
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De flesta intervjupersonerna kommenterar den egna handledarens vetenskapliga 
kompetens i någon form. Flera handledare beundrar sina egna handledares ämnes-
kunskaper och vetenskapliga kompetens, några jämställer handledaren med upp-
slagsverk, bibliotek och liknande. Den vetenskapliga kompetensen framhålls sär-
skilt av de handledare som tillhör kulturer där sammanläggningsavhandlingar är 
vanligast. 

Intervjupersonernas egna handledares engagemang och kunskap är något 
många skulle vilja ta efter. Däremot framhålls inte relationen till doktoranderna 
som något att sträva efter, även om handledningsformen tydligen var effektiv, de 
själva har ju gjort karriär. 

Endast ett fåtal handledare uttrycker att de blivit påverkade av handledarens 
handledningskompetens. Någon handledare beskriver emellertid sin egen handleda-
res kompetens att granska texter som något som har påverkat det egna sättet att 
handleda. 
 

Jag är imponerad av hans kunskaper och jag skulle gärna vilja haft samma 
djupa, breda kunskap som han hade. För det tror jag inte jag kommer i närhe-
ten av alltså. För det var han ingen förebild när det gäller sättet att handleda, 
för att jag tror att man i en forskarutbildning som ändå är en utbildning, så 
måste det vara nån form av struktur. Man ser till så att arbetet flyter, och han 
var inte aktiv som handledare, utan han var ganska passiv. Man fick först och 
främst söka honom, han sökte aldrig upp mig. Och jag minns när jag slutade, 
eller skulle lägga fram avhandlingen så hade jag suttit och skrivit den här och 
sagt till honom när jag började skriva och sen hade vi ingen som helst kontakt 
förrän jag var klar. Så jag kom och lämnade den då. Och då sa han, ja jag ska 
läsa igenom den här, och det gjorde han på kvällen och sen nästa dag så sa 
han, ja, den ser ju bra ut. Det var inte mer med det. Det var ingen direkt hand-
ledning under den viktiga fasen då som avhandlingsskrivandet är. (F–T 11) 

 

Ja, lite grann tror jag, vissa aspekter, vetenskapligt tycker jag nog, förhåll-
ningssättet så till. Inte kanske som personlighet liknar han inte min roll, så 
det tycker jag blir meningslöst att jämföra, men just vetenskapligt kan jag, 
men inte just förhållningssättet till doktorander. (Tj–T 9) 

 

Jag hade en professor i nobelpristagarklass … Han var min handledare och 
mitt föredöme. … Jag lärde mig också hur man inte ska handleda av honom 
så att säga. (skratt) … Hade jag varit inne och pratat med honom, en 
halvtimma, så hade jag fullt jobb i varje fall tre månader efteråt … Nej, han 
bara talade om, så här ser jag på det och detta och detta tycker jag att du ska 
göra. Och sen gick jag, då hade jag fullt upp. Det var i varje fall så när jag 
skrev det första papret, sen så blev det ju lite mer automatiskt, men det är just 
det här att få skrivet sitt första paper, som är A och O i denna branschen.  
(F–S 13) 

 

Kraven på självständighet sägs ha varit större förr, antingen kraven var uttalade el-
ler outtalade. Handledarna hade inte likadana relationer till sina doktorander som 
intervjupersonerna har idag. 
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Ja det var ju en annan tid när relationen, antalet doktorander och handledare, 
inte var som idag. Så att jag hävdar ju att jag fick göra mycket mer själv.  
(F–S 10) 

 

Min egen handledare var, han hade såna där vad ska man säga en slags satel-
lithandledning. Varje doktorand jobbade med sitt projekt och sen kommuni-
cerade man bara med honom … Jag rapporterade till honom och så fick jag 
nya uppgifter av honom … det var väldigt mycket mitt ansvar att driva det 
och han reagerade direkt och hade synpunkter och idéer så, men han liksom 
styrde i väldigt liten utsträckning. Så att jag hade väldigt stor frihet att göra 
på mitt sätt. (L–T 14) 

 

Vissa av handledarna menar att dagens situation inte tillåter dem att ge sina dokto-
rander samma utrymme som de fick. Det intellektuella utbyte som någon handleda-
re själv fick, ersätts idag med ren undervisning i kurser och en starkare styrning av 
handledaren. 
 

Vi hade ett intellektuellt utbyte kan man säga, på ett sätt som man idag inte 
riktigt har tid med. Det var på 70-talet alltså. … Fast jag är nog mer interven-
tionistisk eller vad man ska säga. Jag går på texten hårdare. Han var väldigt 
liberal får man nog säga som handledare. Och jag tyckte att det var bra och 
jag har nog påverkats av det, det ska man nog inte säga något annat. Men jag 
lägger nog inte, är inte beredd att prata så mycket om saker som ligger lite 
perifert i förhållande till avhandlingen. Alltså det går inte, inte idag, och inte 
med den mängden doktorander och aktiviteter som jag har så. Utan en del av 
det får de ju klara av på kurser, kan man säga. (F–S 7) 

 

Det är som nämnts de yngre av handledarna som oftare anger att de har haft vad 
som kan kallas egen handledning. I deras beskrivningar framkommer också exem-
pel på hur kulturen påverkar, socialisationsprocessen till forskare inom en specifikt 
område beskrivs som en del av handledningen. 
 

Han skapade ett bra forskarklimat. Jag hade två handledare och de var väldigt 
olika. Den ene var engelsman och jag skrev på engelska och inom mitt områ-
de, och han jobbade på ett sätt. Och han på [X-]institutionen jobbade på ett 
annat sätt. Men de kompletterade ju varandra väldigt bra. Jag tar med båda, 
därför att båda är nödvändiga. Det ansåg jag ju. Jag förstår att de som tyckte 
att det inte funkade med den handledaren som vi hade gemensamt där, det 
förstod jag sen, de hade inte den andra handledaren som jag hade i England. 
(F/L–S 16) 

 

Ämnesgemenskapens betydelse poängteras av flera intervjupersoner. Fanns det 
ingen gemenskap mellan dem själva och deras egen handledare anser de att det inte 
blev någon handledning och vissa sökte sig därför till andra personer. Några inter-
vjupersoner beskriver att de sökte hjälp från t ex doktorandkolleger med bättre 
kunskaper i vissa frågor. Dessa fungerade då som en form av handledare. Övriga 
forskare på institutionen bidrog också till utvecklingen av den egna avhandlingen. 
 

Det var ju så, det var ju i början av 70-talet. Och han var då väldigt konstruk-
tiv, men det var inte alls hans ämne. Vilket gjorde att jag skötte mig mycket 
själv. Sen så samarbetade jag med en annan doktorand. Oerhört intimt, så att 
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det gick bra, väldigt bra, på det sättet. Och då skrev vi ju i den här formen, 
det vill säga vi skrev tillsammans, det var inte med handledaren då, för det 
var som sagt inte hans ämne. Men vi skrev ihop, vi två doktorander. Och vi 
skrev avgränsade rapporter och sen la vi ihop det. (F–S 6) 

 

Däremot, under sista året, kan man säga, fanns det en annan doktorand, som 
var jämnårig med mig, som tänkte rätt lika som mig, som läste det väldigt 
noga. Det var han som fick mig att för första gången att inse värdet av att 
skriva väl, liksom. Otroligt duktig språkkille. (Tj–S 8) 

 

Ja, de övriga förstås vid [X-institutionen] Där kände jag, att även om jag hade 
en huvudhandledare och även om [NN] och [NN] eller överhuvudtaget all-
ihopa dom andra, (inte var handledare, min kommentar) kände jag att jag 
hade ändå tillgång till dom. Som om de vore mina handledare alltså. Så att 
när jag skulle tänka igenom vem har varit handledare för mig, det är en som 
officiellt har varit det. Men det betyder inte att de övriga struntar i det, utan 
de ser lika stort ansvar. Det sätter jag högt. Det är nånting jag skulle vilja ha 
med … Bara för att de tilldelas mig, så sågas inte de andra av. (F/L–S 16) 

 

Flera handledare säger att de inte har tänkt på dessa frågor tidigare, än mindre talat 
med andra om det. Ett fåtal säger sig ha reflekterat om sitt sätt att handleda. 

Sammanfattningsvis visar intervjupersonernas beskrivningar att de själva har 
blivit handledda olika. Många, särskilt äldre intervjupersoner, anser att de själva 
inte fått någon handledning alls i dagens betydelse. Det var större krav på själv-
ständighet förr, doktorander förväntades klara sig själva. För många bestod den 
egna handledningen enbart av ekonomiska resurser. Flera handledare menar att de 
själva har utvecklat sin handledningsstrategi, men de flesta har svårt att uttrycka 
hur det gått till. Flera menar att man blir handledare främst genom att forska. 

Vissa intervjupersoner menar att de skulle vilja ha samma kunskap i det egna 
ämnet och samma djupa engagemang när de handleder som deras handledare hade. 
De försöker tradera ämneskompetensen och därmed även forskarkompetensen till 
sina doktorander. Återigen är det främst handledare med företrädesvis samman-
läggningsavhandlingar som fokuserar den vetenskapliga kompetensen. De vill där-
emot inte ta efter de egna handledarnas relation till sina doktorander. 

Flera handledare från institutioner med företrädesvis monografitradition anser 
att de enbart har negativa erfarenheter från sin egen handledning. De ville själva 
”äga” sitt problem och inte styras av handledaren, även om handledarens avsikt 
grundades i ett äkta engagemang. Några handledare vittnar om stort engagemang 
från andra än den egna handledaren. Doktorandkolleger och andra forskare bidrog 
enligt handledarna i realiteten till deras socialisation till forskare och handledare. 
Miljön eller kulturen påverkar hur handledningen formas. Flera handledare, särskilt 
de med monografitradition, beskriver den handledning de fått i termer av textkritik. 

Feedback på handledning  
Ett sätt att utveckla sitt handledarskap kan vara att bli medveten om hur det faktiskt 
går till. Medvetenheten kan öka bland annat genom feedback. Frågan är vad hand-
ledare ser som feedback och om de aktivt söker att få feedback på sin utövning av 
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handledning. I intervjuerna kopplas feedbackresonemanget till om och hur handle-
darna får feedback på sin handledning och i så fall, varifrån de får feedback. 

Under samtalen om feedback uppstår många och förhållandevis långa tankepa-
user för handledarna, många har inte tänkt på eller talat om detta tidigare. Det 
framkommer även att handledarna endast i undantagsfall talar med sina doktoran-
der om handledningen. Flera handledare menar att de inte behöver någon, att de 
inte vill ha någon, eller att doktoranderna inte vill ge någon feedback. 
 

Nej, så mycket feedback får man väl inte. Det är väl vad man känner, om det 
fungerar eller inte. (L–T 6) 

 

Nej, det är väl inte mycket sådär att man diskuterar det formellt hur handled-
ningen går till. (L–T 8) 

 

(lång tankepaus). Det får vi inte. Det bryr vi oss inte om, höll jag på att säga. 
(F–S 1) 

 

Efterhand framkommer emellertid beskrivningar på flera olika former av feedback. 
Några handledare menar t ex att det faktum att vissa doktorander stannar kvar på 
institutionen efter disputationen är en form av positiv feedback. 
 

Ja, det har jag ju fått i så motto att, många av mina då, doktorander som jag 
har haft, jobbar jag fortfarande tillsammans med. Jag menar, de har inte 
släppt liksom då, utan de finns ju kvar. Och vi har en hel del forskningskon-
takt. … Sen, det är klart att jag blir ju oerhört lycklig om de får något bra 
jobb, t ex, [NN] som jag hade här då, hon blev professor på största universite-
tet i [X-land] för några år sen … närmast högsta chef där. Det är klart att det 
tycker jag är jätteroligt att veta att hon kommer härifrån. Såna saker är roligt, 
när man ser att det går bra för dem och att de liksom kan kreera egen forsk-
ningsaktivitet. (Tj–T 13) 

 

Feedback beskrivs också som ett utslag av generella utvärderingar eller bedöm-
ningar av forskningsresultat. Flera handledare kopplar feedback på handledning till 
att avhandlingarna blir färdiga, andra anger feedback som tecken på att de själva 
har ”skött sin uppgift”. 

Bristen på feedback från doktoranderna anges av några bero på att doktoran-
derna inte vågar säga något, att de har för stor respekt. Flera nämner det så vanliga 
”tack till handledaren” i avhandlingarnas förord som en form av feedback, men 
detta ses emellertid inte som seriös feedback. Om man inte får uttalad feedback så 
får man lita till sin egen bedömning av hur det går. I vissa fall utrycks det i termer 
av självvärdering. 

Några av handledarna beskriver feedback i form av att få uppmuntran eller 
uppskattning som person, ibland utifrån relationen med doktoranden. Någon menar 
att man kan få feedback som vän: 
 

Det som man också får, som jag tycker är viktigt, är att man också få feed-
back som människa, som vän, att alltså det är som jag sa en del av handled-
ningen, att man blir uppskattad för att man känner att de har förtroende. De 
kommer och pratar med en, de talar om att de har förtroende. (F–T 10) 
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Någon handledare har saknat feedback på sitt handledarskap, andra som har fått 
feedback uppskattar detta högt. Positiv feedback på själva handledningen från nå-
gon annan än doktoranderna saknas ofta. 
 

Neej, det har jag inte fått (Det har du inte?) Nej, nej jag har inte, inte på det 
sättet. De har ju tackat mig ibland och så, men. (Skulle du vilja det? Saknar 
du det?) Ja, jag vill ju att doktoranderna säger till om det inte fungerar, det 
skulle jag vilja att de gör. (L–T 12) 

 

Ja, alltså, jag tycker ju inte att jag får så där jäkla mycket tillbaks så att säg … 
Nej, det tycker jag inte att jag får. Ja, det får jag genom en färdig avhandling. 
(Tj–S 5) 

 

Det tycker jag att man får väldigt lite, faktiskt. Utan, (tyst) nej, det är nog 
mer, man ser resultaten. (F–S 13) 

 

Jag tycker att jag får en hel del uppskattning och det förekommer också kri-
tik. Men jag kan ju tycka att det är skönt de gånger doktoranderna kan uttala 
kritiken för då får man ju chans att ändra på sig, om de kan säga, ”hörrudu”. 
(F–S 12) 

 

Ja, från doktorander, ja. Men inte från nån annan. det är ju aldrig nån som sä-
ger nåt positivt om nån annan här, faktiskt. Det är ju tufft. (Tj–S 8) 

 

Feedback kan emellertid vara svår att ta på allvar när den kommer från doktoran-
derna. Flera handledare anser att positiv feedback kan tolkas som fjäsk eller smick-
er. 
 

Det är klart att de är tacksamma, för de blir ju färdiga och får ju råd och så. 
Jag lyssnar inte på sånt (Det gör du inte.) Neej, (skratt) Smicker är det gott 
om här i livet. (F–S 13) 

 

Ja, det är klart, men den är ju alltid tiltad. De är ju alltid, särskilt när de är 
klara, så himla snälla och tacksamma (L–S 9) 

 

Vissa handledare beskriver att feedback påverkas av en ojämlik situation. Först ef-
ter disputationen, dvs. när den handledde lagt doktorandtiden bakom sig och inte 
längre är i en beroendeställning, kan en handledare få feedback som kan tas på all-
var. 
 

Jo, det kan man få, alltså. Den bästa säkraste feedbacken tycker jag att jag får 
egentligen, när, alltså, har ibland grupper där de som jag har handlett tidigare, 
och där de jag nu handleder ingår, där de som jag har handlett säger något om 
mitt sätt att handleda. För att då har de det på distans. (L–S 11) 

 

Det får man inte så där direkt utan det är egentligen först nånting man märker 
ganska långt efteråt. Det tycker jag, till och med ibland när dom har dispute-
rat och en lång tid efteråt … Men, alltså att processen, om den har slutat bra, 
så att säga. Att de kommer ihåg en och vill ha kvar kontakt – någon typ av 
kontakt kan man väl säga och att det inte är så här att de stänger dörren med 
stor arghet och säger ”aldrig mer”. (F–S 10)  

 

(tyst) Nej, inte direkt, så mycket, nej. Utan det är framförallt indirekt, då, att 
jag ser att det går bra. Att de utvecklas på ett bra sätt och så. Sen är klart, sen 
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så när de disputerar, så säger de väl i tacktalet att det har varit bra och så, 
men det skulle de väl säga även om det inte hade varit det (skratt). (L–T 14) 

 

Feedback eller värdering av arbetet som handledare anses således vara något som 
man oftast inte kan få förrän efter en tid, inte under pågående handledning. 

Flera av handledarna beskriver dock feedback på handledningen utifrån forsk-
ningsarbetet och då att det är andra än doktoranden som ger handledaren feedback. 
Några handledare beskriver doktorandens forskningsresultat som positiv feedback, 
alltså utan att något är direkt uttalat av någon annan. 
 

Jo, men det är klart alltså, man får ju feedback på forskningsarbetet. Det är 
ständig feedback, varje gång man skickar i till en tidskrift. Det är ju nästan 
aldrig så att man får det accepterat med en gång … Och det är ju en form av 
feedback, men det är också feedback på den forskning man gör. Så det är inte 
direkt feedback på handledningen. Utan jag tror att feedbacken blir fördröjd. 
Det är ju när man disputerar. (F–S 1) 

 

Ja, feedback det är ju om de blir färdiga så att säga (skratt) … (F–S 13) 
 

Samma handledare fortsätter sin association angående feedback mer mot doktoran-
dernas perspektiv, feedback hör till resultatet: 
 

Annars så vet jag inte om det är nåt. Jag menar, det är inte så i det här ämnet 
att det är så mycket feedback. Jag menar feedback får du ju när presenterar 
papers på internationella konferenser och så, va. Och sen får doktoranderna 
feedback när de kommer med sina papers här till handledaren som tittar på 
dem. (F–S 13) 

 

Feedback säger sig handledare få när det går bra för doktoranderna i deras karriär, 
då är handledare stolta, kan ta åt sig lite av äran, sola sig i glansen. En handledare 
säger att han fått feedback på sitt sätt att svara doktoranderna: 
 

Nja, det är svårt att veta. I och för sig får jag väl det från doktoranderna själ-
va. Det får jag ju, kommentarer av olika slag. Jag brukar vara relativ snabb 
med att läsa, alltså de behöver inte vänta mycket, och det får jag ofta höra att 
de är glada för. (F–S 7) 

 

Någon annan ”tror” att doktoranderna värderar handledningen eller handledaren på 
ett visst sätt, andra utgår från andrahandsinformation. Men, som tidigare nämnts, 
de allra flesta talar inte med doktoranderna om handledningen. 
 

Men de flesta är så respektfulla så de säger ingenting. (Frågar du då?) Nej, 
men jag har hört från andra att de är rätt så nöjda. Framförallt är de nöjda 
med att jag skaffar fram så mycket pengar åt dem. De kan resa och sådana 
saker. Men jag tror i och för sig att de är rätt så nöjda. (F–S 1) 

 

Jag känner feedback i lyckliga stunder med doktoranderna själva. När jag 
känner att det blir, det är väldigt kul att se ett avhandlingsprojekt slutfört. 
Och, ja, det är möjligt att man i någon mån får det från sina kollegor också, 
men det har jag inte funderat på så mycket. Men det här att känna att man 
har, det att det blir något. Det tycker jag är kul. (Tj–S 3) 
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En handledare beskriver sig ha tagit fasta på vad en doktorand sagt och förändrat 
sitt sätt att handleda efter feedback. 
 

Får mig att tänka på en doktorand jag hade som var väldigt trevlig och social 
och energisk. Som en gång talade om för mig: ”[NN], du berömmer aldrig 
någonting”. Sen dess har jag gjort det. Det är ju ganska viktigt att visa upp-
skattning för folk. (F–T 5) 

 

Sammanfattningsvis beskrivs feedback, dvs. om det överhuvudtaget förekommer, 
som en företeelse som möjligen kan uppträda efter det att handledningen är slut-
förd. De flesta uttryck som handledarna anger som feedback är kopplade till forsk-
ningsresultaten, inte till feedback på handledningen. Forskningsresultat och dokto-
randernas fortsatta arbete inom akademin anges som exempel på att handledningen 
varit bra. 
 

Ja, det får jag ju, tycker jag. Vid de här … nej det är ofta, tycker jag. I det sto-
ra och det lilla. Det stora är ju vid disputationen vid de här avhandlingssemi-
narierna, när andra läser våra avhandlingar och tycker att det är bra gjort, el-
ler. Bara det att alla går framåt och upplever att det är meningsfullt och att de 
faktiskt disputerar eller licar. Det är ju en form av feedback. Men även i det 
lilla, i arbetet så att säga. (F/L–S 16) 

 

Den viktigaste informationen man får är de som har skrivit avhandlingar för 
en, hur deras avhandlingar värderas av andra. När de söker tjänster och när de 
söker projektanslag, det är långsiktigt om det är nån kvalitet … Men det vik-
tigaste är ju liksom; the proof is in the pudding, rullar bilen eller rullar den 
inte, va, så ser jag det. (L–S 9) 

 

Handledarna söker inte feedback på hur de handleder och de talar mycket sällan 
med doktoranderna om handledning. I de fall som doktoranderna ger uttryck för 
synpunkter om handledningen, tas dessa inte alltid på allvar. Handledarna har ing-
en större tilltro till äktheten i doktorandernas omdömen, vilket kan ses som att dok-
torander inte kan vara annat än positiva pga. den ojämna maktfördelningen. 

Andra motivationsaspekter 
Ett ytterst litet antal handledare får utmärkelser för god handledning. Att bli nomi-
nerad till en utmärkelse är höjden av lycka för en handledare: 
 

Det största glädjeämnet som handledare som jag upplevt, som jag inte tycker 
att jag riktigt förtjänade, nu blev jag inte vald, men. För ett år sen så blev jag 
kontaktad av en kille från Chalmers som var nån slags ansvarig för valet av 
årets handledare … Ja, och då hade min grupp föreslagit mig … Ja, så jag var 
kvar bland några stycken där på slutet. Nu var det någon annan som fick det, 
som säkert var en utmärkt handledare. Jag själv vart jätteförvånad. Jag tycker 
faktiskt inte, på grund av … tidsbrist att jag inte lever upp till det jag skulle 
vilja leva upp till så. Så jag hade inte väntat mig det. Men bara det faktum att 
de hade föreslagit mig, det var nog det allra bästa jag upplevt som handleda-
re. (F–T 10) 
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Men, alla får inte utmärkelser för god handledning och uttalad feedback från dokto-
randerna eller andra är som sagt inte heller vanligt. Frågan är då vad som driver en 
handledare vidare och var handledarna får sin tillfredsställelse med handledningen. 

Att handleda anses vara roligt och lustfyllt, handledning beskrivs av många 
som det stora glädjeämnet i en forskares arbete. En så långvarig relation som hand-
ledning av en doktorand innebär, påverkar handledarna positivt och kan sätta djupa 
spår. 
 

Jag tycker också att det roligt detta med de doktorander som blir lite mer än 
en doktorand för mig, lite, ja som en slags vuxna barn och som man kanske. 
Ja du vet att man rår ju om de här doktoranderna i 48 månader effektiv tid, 
vilket kanske i verkligheten handlar om en sex–sju år. Och det är mycket som 
hinner utspela sig under den perioden och i deras liv och i mitt liv. Och det är 
vissa då som man känner en lite mer ska vi säga personlig relation med.  
(F–T 15) 

 

Ja, den här intellektuella kontakten är ju väldigt härlig då. Att ett gott samar-
bete sådär, och om jag ger dig något så ger du mig något, och så ser man då 
att den där befruktningseffekten, idéskapande och associationer, den är väl 
det härligaste att uppleva. (Tj–T 1) 

 

Ja, dels tycker jag att det är rent, alltså att ha en närmare, sån här kontakt med 
en person. Alltså att få, man liksom är delaktig i en viktig del av livet alltså. 
Det är ju en sån här, ganska avgörande fas i livet. Så att jag tycker att det är, 
bara själva umgänget är för mig givande. (Tj–S 3) 

 

Det som flest handledare anger som största glädjeämnet med handledning är att se 
att doktoranderna blir färdiga, se ett resultat i form av en avhandling. 
 

Roligt, själva disputationerna, och om det har blivit klart. Alltså, passerar, det 
är roligt i sig. Fast då tar ju det roliga slut, lite grand. (L–T 8) 

 

Det är ju lite kul när de disputerar. (skratt) Det är ju som att få barn ju!  
(L–T 3) 

 

Ja, det är ju när de blir färdiga, att det går bra för dem. Det är det ju … Ja, det 
är ju därför, jag menar orsaken till att man är kvar är ju att det är roligt, att det 
är ett roligt jobb. Vore man ute efter att tjäna pengar, då skulle man ju valt en 
annan inriktning. (F–S 13) 

 

Alltså en disputation som går jättebra, där opponenten är bra, där responden-
ten är bra, där de kommunicerar väl, avhandlingen mottas väl och där det all-
ra helst kommer ett jobb för doktoranden efteråt, det är toppen. (F–S 12) 

 

Ja, det är ju naturligtvis när de disputerar (skratt) Så man blir av med dem, 
höll jag på att säga och tror att nu ska man få hjälp. Och så flyttar de i stället. 
(skratt) (F–S 15) 

 

Att se någon annan utvecklas till att tänka som en forskare, att vara en riktig fors-
kare, sägs stimulera handledarskapet. Handledningen ger också någon som man 
kan dela upplevelser och resultat med. 
 



194 
 

Ja, det är ju när man ser att folk utvecklas och mår bra av det, va. Det är det, 
och när de som har börjat når ett, som är ganska främmande för att vara fors-
kare, när de liksom på nåt sätt börjar ta på sig forskarrollen och känner att, nu 
är de forskare, så. Inte bara att de arbetar som forskare eller som om de vore 
forskare, utan att de faktiskt känner att de är det. Och att de vågar stå upp och 
försvara och kan argumentera och kan, så att säga. Det är det roligaste.  
(L–T 14) 

 

Att vara handledare, det är absolut det roligaste som finns. Så är det här när 
man ser att doktoranderna börjar att tänka själva och det här som vi pratade 
om när de, när man ser att de har utvecklat så att de kan börja att tänka som 
forskare, att kreera nya idéer. Det är en oerhörd stimulans tycker jag.  
(Tj–T 13) 

 

Kopplingen mellan den egna forskningen och doktorandens forskningsresultat är 
en mycket stark glädjefaktor, särskilt i de fall där doktoranden skriver en samman-
läggningsavhandling. Nya forskningsresultat är det som driver handledarna, men 
även att få dela upplevelsen med någon annan. Entusiasmen märks tydligt i hand-
ledarnas sätt att uttrycka detta. Här blir det mindre av formell svenska, det är 
mycket mer emfas och utropstecken än i andra sammanhang. 
 

Ja, man får fram intressanta resultat som, antingen har man förväntat sig, men 
var inte riktigt säker på, eller så, helt oväntade resultat, som väcker uppseen-
de då, även kanske internationellt, när man publicerar det. Det tycker jag nog 
är det roligaste, och att då få, tillsammans med doktoranden glädja sig åt det. 
(L–T 11) 

 

Ja det är när någonting fungerar som man har jobbat länge med … Ja, men 
det är hemskt kul. När någonting verkligen blir som man hade tänkt sig, som 
man inte visste om det skulle gå. (F–T 5) 

 

Ja, det är när det går väldigt bra … men det är liksom när det lyfter. Det kan 
det ju göra tidigare också, men allra roligast är det om det har varit lite motigt 
och så plötsligt ser man, det här är bra! Det här är lysande, va. Här, uh!  
(L–S 11) 

 

Jaa, jag tycker det roligaste med att vara handledare det är när man får resul-
taten, de vetenskapliga resultaten och man tillsammans med doktoranden sä-
ger titta, va, fint, va och så ser man att, jamen det här, liksom, nu kan man 
liksom sy ihop en story, va en förklaringsmodell och nu skriver vi det här pe-
ket du, nu, va! Det tycker jag är skoj, Det tycker jag är roligt. Alltså det där, 
det är liksom den intellektuella stimulansen, det tycker jag att, det är roligt. 
(F–T 15) 

 

Många av handledarna ger uttryck för en stor hängivelse för forskning i allmänhet 
och för sitt eget forskningsområde i synnerhet. Forskningen är inte enbart ett arbe-
te, det är ett sätt att leva. Att se hur andra fortsätter arbetet är en viktig drivkraft för 
många handledare, utan doktorander finns risk att ämnet försvinner. Handledaren 
kan inte ensam förverkliga alla sina forskningsidéer. 
 

Du vet, det är ju en del av, för min del som för många andra här då, så är det-
ta en del av forskningen. Så att man kan egentligen inte skilja ut det från den 
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stora glädjen över forskningen överhuvudtaget och det intresset som den ger. 
Alltså det är ju det enda sättet också att försöka medverka till att ämnet för-
nyas och fortlever. Det finns oerhört många goda skäl till att det är viktigt 
och att man tycker att det är viktigt … Och som sagt, att det kommer nya ge-
nerationer som tar vid. För annars blir det ju ingenting kvar. Det är alldeles 
nödvändigt. (F–S 6) 

 

Nej, men det är också detta … har mycket mer idéer än man orkar genomfö-
ra. Därför att det är liksom, uppslag, de trillar på en på något sätt. Och då är 
det ju ett sätt att liksom kunna förverkliga lite mer av sina idéer, att få in en 
doktorand och någon som jobbar med problemet. (L–T 3) 

 

Jag menar, det är ju inte mycket glamour i forskning egentligen. Det kan ju 
många få intryck av. Men det är klart, för dom som är intresserade så är det ju 
liksom en hobby så att säga, det är ju någonting som gör att man blir väldigt 
upptagen liksom, engagerad. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att arbeta med 
något annat faktiskt. (F–S 1) 

 

Många handledare beskriver glädjen av att se människor utvecklas och tillfredsstäl-
lelsen med att få arbeta tillsammans med personer som har samma intresse. 
 

Ja, jag vet inte om det är så, men det är som med projektledning att det kan 
vara kul att se personer som utvecklas och man ser att de är duktiga och. Sen 
är det väl andra saker som att jobba tillsammans med människor, det är kul. 
(Tj–T 9) 

 

Nej, alltså, handledare är ju, det är nog, tycker jag, är det mest stimulerande. 
Jag tycker t o m det är, jag skriver ju gärna, men det är väldigt ensamt och jag 
har skrivit rätt många böcker och artiklar och så, men handledning ger mig 
mera faktiskt. (Tj–S 8) 

 

Man kan få lära av någon annan, samtidigt som ens egna kunskaper utmanas, sti-
muleras och bekräftas, vilket flera handledare anser är det bästa i deras arbete. 
 

När man utvecklar grejer ihop. När jag lär mig av dem, och speciellt då som 
jag har sagt gång på gång, att, när man har ett gemensamt grundintresse och 
jag har en kompetens som de inte har eller den inte har och tvärtom om. Och 
just det här att ibland är summan av individer mer än enkel addition. (Tj–S 8) 

 

Det är väl det att man håller på med forskning och att man kan prata om den 
typen av aktiviteter plus att, om man verkligen kan uppleva det här, som man 
kanske inte upplever i andra arbetsmoment, att man har nånting att bidra med 
plus att man också får feedback, kan få feedback och ofta får det. (F–S 10) 

 

Alla handledare är inte odelat positiva till sin uppgift. Engagemanget är för många 
inte lika stort nu när de har handlett en lång rad doktorander som det var första 
gången de handledde. Det innebär även tungt arbete. Erfarenheter av mindre lycka-
de resultat kan bidra till att handledningen genomförs av plikt och inte pga. lust. 
 

Men för det mesta är det ju hårt arbete och oro och elände. De som behöver 
handledning de kommer inte och de som klarar sig bra själva de kommer, va. 
Och för det mesta är det ju roligt att diskutera projektet och spännande hur 
det ska gå. (L–S 14) 
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Det är ju alltid roligt första gången, ens första bok, ens första artikel, första ... 
det har inte riktigt samma nyhetens behag att vara med på en disputation där 
ens doktorand disputerar längre (L–S 9) 

 

Så att där finns det väl också en hel del även om jag, som jag sa nyss, så finns 
det en slags utmattningssida utav det också, när man faktiskt blir trött på den 
typen utav verksamhet. (Tj–S 4) 

 

Det är ju en tjänsteplikt. Vill man ha den här tjänsten, eller ett arbete, så mås-
te man ju. Så det är ju bara. (Ser du det som en plikt bara?) Ja, jag ser det som 
en uppgift. Att det är en roll man har, har man det här arbetet så är det ens 
uppgift. (Tj–S 2) 

 

Men, i nästa andetag beskriver samme handledare glädjen av att överraskas. En 
doktorand som haft svårigheter skulle bedömas i en betygskommitté där handleda-
ren satt: 
 

Jag ville ju inget annat än den killen väl, och så ska man ju stå där med yxan i 
handen. Men den var så bra! Han hade jobbat om den. Han hade verkligen 
tagit råd. Då är det gôrkul. (Tj–S 2) 

 

Sammanfattningsvis kan man se att handledarna överlag anser att handledning är 
en mycket stimulerande arbetsuppgift, även om flera handledare samtidigt vill visa 
baksidan av myntet. Att få offentlig uppmärksamhet, se forskningsresultat som de 
själva inte kunnat klara av att få fram, se nästa generation av forskare utvecklas och 
se sitt forskningsämne inte bara överleva utan även utvecklas, driver de allra flesta 
handledarna att vilja fortsätta handleda. 

Det som framkommer i avsnitten om feedback och andra motivationsaspekter 
skulle kunna jämföras med de kriterier som nämns i sidospåret93. Där beskrivs vad 
akademin anser vara god handledning; akademin värdesätter en handledare när 
dennes doktorand gör karriär, alltså i mångt och mycket detsamma som handledar-
na i studien framhåller. 

Handledningens innebörd och omfattning 
I handledarnas berättelser framkommer olika innebörder av handledning; vissa 
handledare fokuserar metodhandledning, andra textkritik, ytterligare andra talar om 
handledning i betydelsen både textkritik och metodhandledning. Om man då ska 
beskriva omfattningen av handledningen sker det därför med lite olika utgångs-
punkter. 

Många handledare menar att det fordras mycket handledning i början och i slu-
tet av utbildningstiden. ”Mycket” är mycket relativt, vissa menar att det är en gång 
i månaden, andra att det är varje vecka. Flera handledare undviker dock att ange 
handledningen kvantitativt. Några uttrycker i termer av att det är behovsbaserat. 
Någon handledare kommenterar att det är mindre handledning under kursperioder-
na. 
 

                                                 
93 Se s. 124. 
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I början träffas man ganska mycket för att lägga upp vad som ska hända och 
diskutera för och emot. Samtidigt så behöver man introducera doktoranden i, 
ja, hur det går till i forskarvärlden och vad som är normalt och vad som inte 
är normalt och sånt där. Det är rätt mycket sånt här socialt prat, att tala om 
hur det ”så här gör vi.”… och den andra fasen det är ju då mot slutet eller när 
det finns texter som man får läsa ordentligt och gå igenom. Medan om det då 
finns en mellanfas där man samlar in material och börjar skriva och så, då 
förväntas ju då doktoranden kunna göra mycket sånt på egen hand (F–S 10) 

 

Handledningen är ju intensivast i början, och i slutet, på ett sätt. Då är det 
svårast, och viktigast. (L–S 11) 

 

När de väl har fått sin problemställning så jobbar de med den. Och har de 
problem, så kommer de och frågar och så, va och hör de inte av sig så försö-
ker jag ju kolla så att allting löper. (F–S 13) 

 

Några handledare menar att handledning är bara det som sker vid speciella plane-
rade möten och att den vardagliga kontakten inte räknas som handledning. Andra 
menar att handledning är något som sker ständigt. 
 

Det finns inte så många handledningstillfällen. Jag träffar dem så att säga 
varje dag. (L–T 6) 

 

Egentligen, så i mitt fall så sker det kontinuerligt. Jag pratar med dem nästan 
lite varje dag, frågar hur det går. Och krävs det längre möten så ordnar vi det. 
Det är lite olika hur det går till, en del är ju väldigt självgående och blir 
mycket duktigare än vad jag egentligen är. Så ska det ju vara. Och andra går 
det lite knackigt för, då får man ju ofta tala med dem och ta tid och tala med 
dem i enrum. (F–T 5) 

 

Det beror på vad man räknar, vad man menar med handledning. Men om man 
tar det här konkreta när man sitter ner tillsammans, antingen pratar eller sånt 
där, det är ju inte mycket, alltså kanske. Om man slår ihop det man planerar 
att ta, plus sånt här när man diskuterar lite grann så är det ju, någon eller någ-
ra timmar i veckan, högst alltså som det blir när man ses. (Tj–T 9) 

 

På direkta frågor om hur handledarna egentligen gör när de handleder svarar de 
flesta handledarna något undvikande. De använder svepande uttryck som diskute-
rar, ordnar möten, träffas vid behov, dialog osv. Ofta kopplas dessa uttryck sam-
man med att handledning innebär textkritik. 
 

Huvudprincipen måste ändå vara att det ska finnas någonting skriftligt under-
lag. Och då diskuterar man ju det, framförallt vad det är som kan vara brister 
och hur man ska gå vidare, vad som behöver rättas till och så. (Tj–S 5) 

 

I de tidigare avsnitten framkommer att handledarna lättare kan beskriva hur andra 
gjort, t ex klottrat i manus, tagit fram litteratur som bör läsas, språkgranskat etc. Ett 
fåtal handledare ger dock uttryck för hur de själva arbetar. 
 

Jag läser och antingen skriver jag ner, vilket jag ofta gör, eller så förmedlar 
jag det muntligt. Och om det jag har läst, och om vi är flera som kommente-
rar, så får doktoranden gå hem och skriva en sammanfattning av de synpunk-
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ter och de åtgärder som ska göras. Så att vi vet att vi har pratat om samma sak 
(Tj–S 5) 

 

Mycket samtal, diskussioner och, jag brukar alltså ha regelbundna sittningar 
med doktoranderna och diskussioner. Och däremellan så är det alltså ganska 
fritt att jag även går ut på laboratoriet där de jobbar. Ibland använder jag som 
metod, inte sällan, att inte ge dem snabba svar. ”Du, kan du inte hjälpa mig 
med det här, jag måste få det här klart för sen så ska jag gå vidare?” ”Jag ska 
se om jag hinner”, sen lägger jag det med flit åt sidan och så ser jag vad blir 
löst när inte jag ryckte in, och vad återstår. Och i början så tror jag att man 
ska vara, jag tror inte att det finns några generella svar. (F/L–S 16) 

 

Är de bra på datorer och bra på matte och programmering och så, då kan man 
ju säga ”ja vi har tänkt att vi ska jobba med den här koden nu för att räkna på 
det här problemet, du skulle väl kunna sätta dig och börja försöka sätta upp 
ett fall som ser ut så här och göra några testberäkningar”. Man pratar lite om 
vilka parametrar som är bra, provar på sådär, va. Eller om det är experiment 
då att ”vi borde börja titta på det här och försöka bygga upp liksom en 
mojäng som ser ut så här och försöka mäta i och se hur det ser ut”. Och så 
gör man en tidplan, ungefär hur lång tid det här ska få ta då, va. Och så får de 
sätta sig och försöka att se om det funkar eller inte. (L–T 4) 

 

Sammanfattningsvis verkar handledare ha lättare att beskriva hur någon annan age-
rar än att beskriva sin egen handledningspraxis. Vad som sägs ingå i handledningen 
varierar, men sammanlagt är de funktioner som är nämnda t ex i Doktorandhand-
boken eller tidigare s.k. kravlistor beskrivna, dvs. funktioner som att vara stödjan-
de, kontrollerande, ansvarande och bedömande. Alla de uppgifter som en handleda-
re skall utföra är också beskrivna94. Ett undantag är emellertid kravet på att handle-
daren skall vara en aktiv forskare, vilket flera studier och Doktorandhandboken an-
ger för att en handledare skall kunna handleda. Alla handledare i studien anser inte 
att det kravet är adekvat. Tvärtom säger vissa handledare, särskilt de med ledarin-
riktning, att motsatsen kan vara att föredra. Man kan säga att där är handledarpro-
fessionen starkare betonad än forskarprofessionen. 
 

                                                 
94 se s. 41ff. 
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8 DISKUSSION 
Nu återstår bara att reflektera över vad det egentligen blev av min studie. Vad beror 
det på att det blev som det blev? I detta avslutande kapitel väljer jag ut några områ-
den att resonera om såsom syftet med mitt arbete, de tre grundstenarna variation, 
tyst kunskap och reflektion, samt delar av resultatet. 
 
 
 
 

Handledares arbetsuppgifter – vad, hur och varför 
Ett syfte med min avhandling har varit att presentera vad arbetsuppgiften att hand-
leda forskarstuderande innebär. Detta gör jag delvis i beskrivningen av vad olika 
styrdokument och andra riktlinjer poängterar, men arbetsuppgiften framkommer 
även i intervjuerna med handledarna, bland annat i avsnittet som visar vad handle-
darna anser vara den viktigaste uppgiften. Resultatet visar att gemensamt innehåller 
handledarnas beskrivningar de allra flesta av andras krav, de täcker alltså samman-
lagt vad andra anser att arbetsuppgiften skall omfatta, men de enskilda handledarna 
poängterar olika delar. De krav som finns uppräknade i olika styrdokument be-
skrivs i termer som om alla handledare skall utföra alla de uppgifter och besitta 
alla de egenskaper som nämns. Det kan ses som att man beskriver vad goda hand-
ledare bör göra, men kan man se en god handledares uppgifter och egenskaper? 

De intervjuade handledarna kan genom sina erfarenheter utan större problem 
benämnas som experter eller mästare inom sina professioner. De kan anses vara 
goda representanter både som forskare och handledare för sina respektive veten-
skapsområden. När handledarna beskriver en ideal situation, hur en i deras ögon 
god handledare agerar, kan man ofta se stora paralleller med deras beskrivningar av 
sin egen handledning. Man kan anta att deras avsikt är att handleda likadant som de 
anser att en god handledare handleder. 

Om man ser till de enskilda handledarna så nämner alltså inte var och en alla 
funktioner. De fokuserar på olika delar av uppgifterna, vissa nämner t ex formella, 
kvantitativt mätbara uppgifter, medan andra fokuserar mer kvalitativt inriktade 
uppgifter. Tidigare studiers resultat att handledare inte alls vet vilka uppgifter de 
har95, stämmer inte med resultatet min studie. 

                                                 
95 Se t ex Bergenheim 2001; Perselli 2000. 
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Mitt syfte att belysa på vilka kvalitativt skilda sätt som handledare beskriver 
hur och varför de handleder och om det finns gemensamma drag på individuell el-
ler kollektiv nivå visade sig vara mer komplext än jag hade väntat mig,  

Jag har redogjort för mina utgångspunkter att handledning, avhandlingstradi-
tioner och vetenskapsområden varierar. Mitt resultat visar att skillnader, men även 
likheter, kan finnas både på en individuell nivå och på en kollektiv nivå. När det 
gäller synen på handledning så finns handledare i olika ”Community of practici-
es”96 där de ser på handledning, dess syfte och praxis, på olika sätt, både utifrån 
sina individuella erfarenheter och utifrån kollektivets eller organisationens tradi-
tion. Handledarnas syn på handledning visar sig i studien inte vara kopplad till de-
ras organisation, deras ”Community of practice”, analysen visar en variation utifrån 
andra grupperingar. Detta medför vissa svårigheter, hur kan ett så brett resultat pre-
senteras? Jag hade från början en utopisk dröm; jag skulle kunna hitta den optimala 
presentationsmodellen och alla data skulle snyggt och prydligt finnas i någon form 
av kategorier. Men ack vad jag bedrog mig, alla mina resultat gick inte att på en 
gång placeras i ett fåtal fack. Att beskriva hur handledare ser på handledning beror 
på så mycket.  

Först och främst beror det naturligtvis på betraktaren och dennes synsätt, i fö-
religgande fall mig, influerad av en högskolepedagogisk kultur.. Dessutom beror 
det på vad man vill fokusera, likheter och/eller skillnader. Lösningen blev, som jag 
i föregående kapitel har beskrivit; en presentation av handledarnas syn på hand-
ledning ur tre perspektiv. Det första har fokus på kollektiva, organisatoriska frågor. 
Därefter kommer två individuella perspektiv; ett sammanfattande som visas med 
vissa typiska drag i tre olika handledningsstilar, och ett som visar olika sätt att se 
på utveckling av handledning. 

Handledarna själva säger också att deras handledning beror på, särskilt anser de 
att doktoranderna har stor påverkan på hur de agerar. Doktoranders syn på handle-
dare och handledning har följts upp i andra studier, jag har valt att inte låta dokto-
rander delta i min studie, deras agerande framkommer således endast ur handledar-
nas perspektiv. 

. Att ta reda på om handledarna kan beskriva sina arbetsuppgifter, dvs. min av-
sikt att få fatt i åtminstone en del av handledarnas tysta kunnande, har jag emeller-
tid uppnått. Hur de egentligen gör och varför, deras ”know how” i dess fulla bety-
delse, går inte att få fram, åtminstone inte i en studie som denna.  

 
 

Variation, tyst kunskap och reflektion 
Variation är en kärnfråga i denna avhandling. I min tidigare hänvisning till Starrin97 
(1994) och den kvalitativa analysens mål att upptäcka företeelsers variation gav jag 
ett tillägg, nämligen att företeelserna skulle vara möjliga att upptäcka och göra 

                                                 
96 Se bland annat s. 102 
97 Se s. 95. 
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kända. Det sammanför variation med mina andra två grundstenar, dels handledares 
tysta kunskap, dels reflektionens betydelse för att göra den kunskapen känd. 

Att få handledare att tala om sin handledaruppgift 
En viktig förutsättning för att kunna genomföra min studie var att få handledare att 
tala om sin kunskap. Det var inget större problem att få mina intervjupersoner att 
överhuvudtaget tala med mig. Orsaken till att alla så gärna ställde upp kan bero på 
flera saker, en kan vara att handledarna blivit omnämnda av andra personer som 
någon som representerar den egna kulturens erfarna handledare. Det kan ha upp-
levts som positiv feedback och ligga till grund för att faktiskt alla ville bli intervju-
ade. Ingen nekade att ställa upp och alla delade frikostigt med sig av sina erfaren-
heter. Alla som har deltagit i studien var mycket frispråkiga, det var inte alls svårt 
att få handledarna att tala, även om det de talade om inte alltid rörde deras egen 
handledning. 

En annan förklaring till frispråkigheten kan vara att jag avviker från handledar-
nas kultur, dvs. jag tillhör inte deras ”Community of practice”. I vissa av samtalen 
var våra erfarenheter märkbart olika, det kommenterades också av flera av handle-
darna. Eftersom man kan få syn på sin egen kunskap när det finns något som varie-
rar98, kan det vara en förklaring till intervjupersonernas detaljrika berättelser. Ytter-
ligare en förklaring kan vara att jag inte hade någon relation med handledaren, var-
ken som kollega eller doktorand, jag var inget hot mot handledarens privata sfär. 

Detta var svar på frågan om företeelsen kunde upptäcktas och bli känd; Ja, 
handledarna talade om handledning med mig. Men, handledare talar inte särskilt 
mycket om handledning med andra, varken med sina doktorander eller med sina 
kolleger. Vissa handledare talar visserligen handledning med sina doktorander, 
men inte på en metanivå om handledning. De talar snarare om hur handlednings-
tiden skall organiseras och inte hur handledningsrelationen skall utformas. 
 
 
 
 

Vad visar resultatet? 
Att vilja få fatt i sin tysta kunskap 
Jag har beskrivit olika tolkningar av fenomenet tyst kunskap och vilken form av 
tyst kunskap jag söker i avhandlingen. Min avsikt har alltså varit att få handledarna 
att artikulera den kunskap som ofta förblir otematiserad för att de inte haft behov 
av eller anledning till att formulera den. I intervjuerna har de haft anledning, men 
ofta talar handledarna alltså inte med andra om handledning, särskilt inte med dok-
toranderna. Enligt t ex Sandberg och Targama (1998) främjas då inte heller utveck-
lingen av deras handledningskompetens. Kunskap går till viss del att medvetande-
göra och verbalisera genom de tre reflektionsstegen självreflektion, dialog med 
andra och studier av tidigare forskning (a.a.). 
                                                 
98 Enligt Bowden och Marton (1998) är variation nödvändigt för att man skall kunna urskil-
ja något. 
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Dessa tre steg används inte medvetet av handledarna. De talar inte ofta om 
handledning med kolleger, de vet inte hur andra handleder. Detta resultat är helt i 
likhet med vad andra handledare vittnar om99, men hur skulle handledare kunna 
tänka sig in i hur forskarhandledningen fungerar för andra, när det inte är särskilt 
vanligt att de tänker sig in i hur den egna handledningen fungerar? 

Mitt resultat visar att det är möjligt att genom intervjuer få handledare att tala 
om sin handledning, dvs. ur mitt avsedda perspektiv, nämligen att de kan bli med-
vetna och reflektera på ett sätt de kanske inte gjort tidigare. Jag drar alltså parallel-
ler mellan Sandberg och Targamas första och andra steg, självreflektion och dialog 
med andra och våra samtal i intervjuerna. Det tredje steget, studier av tidigare 
forskning, skulle möjligen, men inte alls säkert, kunna kopplas till att intresset vak-
nar i och med samtalen och att handledarna själva söker vidare. Ett annat sätt att nå 
det tredje steget skulle kunna ske genom vissa inslag i forskarhandledarutbildning-
ar eller i olika nätverk där man sannolikt får tillgång till olika forskningsresultat. 

Handledarna för alltså ett reflekterande resonemang i intervjuerna, ett ”reflec-
tion–on-action” (Schön 1983). Vad som sker är med Handals ord: 
 

en medveten aktivitet, där den som reflekterar är medveten – oftast genom 
verbalisering – om de förhållanden som han/hon funderar över … för att ge 
sig själv (och andra) förklaringar till det inträffade. (Handal 1996 s. 109) 

 

Intervjuernas påverkan på handledarnas fortsatta kunskapsutveckling måste dock 
betraktas som mycket ringa. Frågan är ju om de i framtiden känner behov av eller 
vill utveckla sin handledningskompetens. 

Erfarenheter av handledarutbildningar 
Studien är genomförd under en turbulent period då forskarutbildningarna genom-
gick en stark expansion och flera förändringar aviserades för både handledare och 
doktorander. Därefter har ytterligare förändringar skett, många universitet och hög-
skolor har utvecklat sina insatser, bland annat när det gäller utbildning för forskar-
handledare. Handledarutbildningar i Sverige har emellertid ännu inte varit föremål 
för utvärderingar, handledarnas kompetens har inte heller granskats. Det finns där-
för inget jämförelsematerial i dessa frågor, men problemet har uppmärksammats 
(Högskoleverket 2006d). 

De flesta handledarna i studien har som sagt inte genomgått någon utbildning. 
Vissa stödåtgärder har funnits, både i form av formella kurser och andra organise-
rade möten, men det är inte många av de intervjuade handledarna som har särskilt 
höga tankar om sådana insatser. Det är värt att notera att vissa av handledarna i 
studien beskriver en hel del problemområden som de har upplevt under åren. De 
har faktiskt saknat olika stödinsatser och har själva fått lösa problemen på olika 
sätt. Vissa av handledarna ger också förslag på åtgärder som organisationen skulle 
kunna vidta idag, men de gör själva inte särskilt mycket åt det. 

                                                 
99 Ett talande exempel är (Eriksson 1996 s. 12), ”Som humanist har jag svårt att tänka mig 
in i hur forskarhandledningen fungerar på naturvetarsidan”. 



203 
 

Jag tolkar handledarnas utsagor som att väldigt många av deras handlednings-
relationer med doktorander ändå kan anses ha blivit bra, men många handledare 
önskar förbättringar. Några av tidigare upplevda problem kunde säkert, om inte ha 
undvikits, så kanske ha mildrats genom någon form av utbildning eller nätverk. En 
del problem skulle kanske ha lösts genom förberedande diskussioner med dokto-
randerna. Vissa handledare verkar emellertid inte vilja ha någon insyn i relationen. 

De intervjuade handledarnas och även andra erfarna handledares erfarenheter 
skulle kunna spridas i olika sammanhang där olika handledare möts. Då skulle man 
dessutom kanske undvika att eunucksyndromet återuppstår. 
 

… jag är väldigt väldigt rädd för det här som jag brukar kalla för eunucksyn-
dromet, va, att man undervisas av nån som vet allting om nånting, men själv 
aldrig har gjort det. (F–T 15) 

 

Utveckling genom utbildning är alltså inte något som särskilt många av handledar-
na propagerar för. Kritik mot handledarutbildningar framkommer i flera samman-
hang. Vissa utbildningsinsatsers nytta ifrågasätts även av andra författare. Kan man 
lära sig ledarskap frågar sig t ex Ehn (2001 s. 114), är det inte en personlig egen-
skap? Å andra sidan menar t ex Haikola (2000) att det akademiska ledarskapet 
fordrar utbildning för att kunna anses professionellt, inte bara utbildning för varan-
de ledare utan i ett bredare perspektiv, ”alla” kan ses som blivande ledare. ”Alla” 
anställda lärare och forskare kan ses som presumtiva handledare, jag tolkar Haikola 
som att ”alla” även skulle kunna bli handledare med vissa insatser. 

Den senaste rapporten från Högskoleverket (2006d) trycker på att vi inte vet 
särskilt mycket om vilken effekt utbildningar har på den pedagogiska utvecklingen 
i Sverige. I min studie anser flera av handledarna att de handledarutbildningar som 
funnits inte varit särskilt bra. Det är emellertid inte särskilt väl underbyggda slut-
satser, de flesta har själva inte genomgått någon. Det skulle vara mycket intressant 
att studera erfarenheter från de numera ganska vanligt förekommande handledarut-
bildningarna. 

Från kollektivt till individuellt perspektiv 
Jag har presenterat resultatet ur tre perspektiv. Den första presentationen, ur ett kul-
turellt, kollektivt perspektiv, visar vissa likheter med andra studier. Den tydligaste 
är att avhandlingstradition och vetenskapsområde har starka kopplingar, monogra-
fiavhandlingar är vanligare inom vetenskapsområdena samhällsvetenskap och hu-
maniora och sammanläggningsavhandlingar inom naturvetenskap, teknik och me-
dicin/odontologi. Men, det finns tecken på att dessa håller på att minska, traditio-
nen att skriva sammanläggningsavhandlingar ökar inom många vetenskapsområ-
den. I övrigt finns inga tydliga likheter. Vad tyder detta på? En viktig slutsats är att 
avsaknaden av likheter beror på handledarnas individuella erfarenheter och den sto-
ra variation som faktiskt finns inom vetenskapsområdena. Att handledarna i studien 
dessutom har en lång erfarenhet av handledning bidrar till ytterligare en möjlig va-
riation, handledarna har ju tack vare det mött ett stort antal doktorander som också 
har påverkat. 
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Detta leder fram till den andra och tredje resultatredovisningen, som visar hur sy-
nen på handledning beror på just individuella faktorer. Man skulle kunna skilja 
mellan det kollektiva och det individuella perspektivet genom att benämna det som 
sker på en kollektiv nivå för handledning och det som sker på en individuell nivå, 
ur handledarens perspektiv, för handledarskap, i betydelsen att det är ägt av hand-
ledaren100. En god handledning eller ett gott handledarskap är troligtvis målet för 
alla, för mig och för mina informanter. Jag vill emellertid i sammanhanget citera en 
av de handledare som bidragit till titelorden det beror på. Hans uttalande visar att 
en handledare inte kan utöva god handledning ensam. 
 

Det finns inga goda handledare. Möjligen kan man säga att det beror på situa-
tionen. (F–S 1) 

 

Hierarki, variation eller polarisering 
 

De tre stilarna som framträder i studien går inte att värdera sinsemellan utifrån 
goda eller dåliga kriterier. Resultatet visar variation av handledning, inte att hand-
ledning är hierarkiskt ordnad eller polariserad. Olika läsare känner med största san-
nolikhet mest samhörighet med någon av de tre stilarna, men inte för samma. 

Vissa andra forskare värderar emellertid sina resultat rörande handledning. 
Bennich–Björkman (1997) och Boyers tankar i Krebers tolkning (20002) är två ex-
empel. Bennich–Björkmans studie är intressant ur den aspekten att hon tar upp ex-
cellent handledning i samband med utveckling av kreativa forskningsmiljöer. Ut-
vecklingen mot excellence i forskarhandledning grundar sig enligt Bennich–
Björkman (1997) på tre ting; att handledare och doktorander har ett kontinuerligt 
utbyte av idéer, en mellanmänsklig tillit och ett gemensamt forskningsintresse. Ut-
vecklingen beror alltså inte bara på kollektiva orsaker, även individuella faktorer 
har betydelse. Dessutom fordras vissa organisatoriska faktorer som främjar en posi-
tiv förändring, det som krävs är en aktiv person i kulturen, bärande idéer och ett 
speciellt tillfälle. I sin beskrivning talar Bennich–Björkman också om ömsesidighe-
ten mellan handledare och doktorand, men hon stannar vid excellence som den 
högsta nivån för en handledares kompetens. 

Men, om man antar att excellence har samma betydelse som Boyer (1990)101 
och Kreber (2002) menar, alltså att det däröver finns experter och scholarship, 
räcker det då att sträva mot att vara en excellent handledare? Enligt Kreber skulle 
att vara en excellent handledare innebära att denne handleder intuitivt, visserligen 
alldeles utmärkt, men utifrån enbart egna upplevelser. Utifrån mitt tidigare resone-
mang angående bland annat Sandberg och Targamas tre reflektionssteg (1998) och 
Krebers (a.a.) beskrivning av pedagogisk kompetens på högre nivåer anser jag att 
alla handledare bör reflektera, vara öppna för diskussion och tillåta granskning om 
                                                 
100 Haikola (2000) skiljer mellan ledarskap och ledning. I en mening kan handledarskap stå 
för det relationella och handledning vara överordnat handledarskapet och även omfatta kol-
lektiva, organisatoriska uppgifter. 
101 Krebers tolkning av Boyer är beskriven på s. 35. 
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de vill utveckla sitt handledarskap, sträva mot högre höjder. Att alla kanske inte når 
den högsta nivån är en sak, men jag tror faktiskt att merparten av alla handledare 
vill utveckla sitt handledarskap till det bättre. 

Andra likheter och skillnader 
När det gäller jämförelser med andra studier kan man endast se vissa smärre likhe-
ter, mycket beroende på olika angreppssätt. Ett exempel som kan nämnas är dock 
att i den av mig benämnda forskarstilen framhålls resultatet som en viktig drivkraft. 
Man kan där se vissa likheter med den produkthandledning som t ex Lindén (1998) 
och Hagman (1994) beskriver. 

Den doktorandorienterade handledningen som enligt Lindén (a.a.) fäster upp-
märksamheten vid individuella egenskaper hos doktoranden skulle man kunna jäm-
föra med ledarstilen i min studie, men, ledaren ser mer till individer, inte individ. 
Gruppens medlemmar, kollektivet, är i fokus. 

Med Lindéns tredje strategi, en processorienterad handledning, betonas helhe-
ten. Skulle den då kunna jämföras med t ex tjänstemannen i min studie? Nej, till 
skillnad mot Lindéns beskrivning fokuserar tjänstemannen inte hela processen, inte 
heller resultat eller individ utan snarare olika handledningsaktiviteter. Ingen av de 
tre stilarna i min studie tar ett helhetsperspektiv, de fokuserar var och en på olika 
perspektiv. Men, nästan alla handledarna tar individperspektiv i en mening, efter-
som de menar att alla individer är olika och att de anpassar handledningen efter re-
spektive doktorand. 

Vissa likheter med Dysthes (2002) beskrivningar om handledares heterogenitet 
både inom och mellan discipliner återfinns också i min studie102. Hennes olika 
handledningsmodeller kan till viss del jämföras med handledningsstilarna. Lärar-
modellens asymmetri med en statusskillnad mellan handledare och studenter har 
vissa likheter med forskaren, men inte enbart med den, det finns även vissa likheter 
med ledaren och tjänstemannen.  

Partnerskapsmodellen, baserad på en symmetrisk relation, med delat ansvar 
och dialog som central strategi visar flera paralleller till ledaren. 

Lärlingsmodellen innefattar även motpolen mästaren. I lärlingsmodellen utförs 
uppgifterna i sällskap av handledaren, denne är mästare. Här finns flera paralleller. 
Mästaren, så som den beskrivs av Nielsen och Kvale (2002) och andra forskare103 
återfinns till stora delar i forskarstilen.  

Man kan alltså konstatera vissa likheter mellan mitt resultat och tidigare studi-
er, men det finns flera områden som inte går att förklara med hjälp av tidigare re-
sultat.  

                                                 
102 Se s. 68. 
103 Se s. 73ff. 
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Utveckla handledningen och handledarskapet 
Min studie visar att forskarhandledning påverkas av vissa institutionella faktorer på 
en kollektiv nivå, men man kan också se att den individuella handledningsstilen 
starkt påverkar hur handledningen tar sig uttryck. I en handledningsrelation är det 
handledaren som har störst erfarenhet, men också ansvar och makt för att relatio-
nen skall utvecklas optimalt. Om man tar i beaktande att alla doktorander också har 
skilda individuella erfarenheter, bäddar det för ännu fler möjliga variationer. En 
doktorand som blir antagen till en forskarutbildning är utsatt för godtycke om inte 
hans eller hennes och handledarens förväntningar matchar varandra. Med ett större 
uttalande av sina strategier skulle inte bara doktorander utan också fler handledare 
uppleva att relationen utvecklades till det bättre. För att varje handledningsrelation 
skall utvecklas på bästa sätt är det av stor vikt att tala om relationen, att handledare 
och doktorander får syn på och talar om sina strategier. Ett sätt att försöka främja 
detta visar projektet Sydost+104, som i sin projektrapport fokuserar bland annat på 
vilka förväntningar handledare och doktorander har på varandra och olika former 
för att få fram dessa. 

De olika stilarna som framkommer i resultatet fokuserar på antingen individ el-
ler produkt som resultat av handledningen. Ingen av handledarna uttalar direkt att 
handledningen har ett egenvärde för handledaren själv, men det ligger i sakens na-
tur att även handledare har ”nytta” av handledningen105. En av intervjupersonerna 
från intervjuomgång två, dvs en ledare för forskarutbildning, menar emellertid att 
all handledning enbart skall gagna doktoranderna: 
 

Men jag tror alltså att, summan utav kardemumman är nog att, det som inte 
doktoranden vet när han eller hon söker till forskarutbildningen, är att det 
spelar fruktansvärt stor roll … det är ju till exempel såna saker som att man 
ska vara säker på att den personen inte gör detta för egen vinnings skull. Det 
ska inte finnas den minsta misstanke att det handledaren gör, gör han eller 
hon för sin egen vinnings skull. (Ledare för forskarutbildning) 

 

Handledares syften styr hur handledningen genomförs. Phillips och Pugh (1987) 
beskrivning av ”aims of supervisors” ger exempel på detta, bland annat ökar hand-
ledarnas egen status genom varje doktorands framgång. Jag har inte studerat detta 
specifikt, men i mina intervjuer framkommer ändå vissa paralleller. Flera av hand-
ledarna anger sina doktoranders framgångar som en form av återkoppling eller 
feedback på hur de handlett. Det visar sig särskilt tydligt i den inriktning jag kallar 
forskare. Att få offentlig uppmärksamhet, se forskningsresultat som de själva inte 
kunnat klara av att få fram, se nästa generation av forskare utvecklas och se sitt 
forskningsämne inte bara överleva utan även utvecklas, det är vad som driver 
                                                 
104 Ett samarbetsprojekt mellan fem lärosäten, Sydost+, med syfte att utveckla forskarhand-
ledarutbildningarna. Projektet var ett av de projekt som rådet satsade på i början av 2000-
talet (Stymne Airey & Wolmesjö 2005). 
105 Ett talande exempel är de uttalanden som presenterats tidigare under avsnittet akademin 
bedömer resultat av god handledning, s. 124. Där framkommer främst kvantitativa kriterier, 
de allra flesta inriktade på produkt. 
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många handledare i min studie att fortsätta handleda. Andra paralleller till Phillips 
och Pugh kan dras från studien; vissa handledare som är hängivna att utveckla sitt 
eget forskningsområde låter doktoranderna få små, väldefinierade problem som 
ligger nära de forskningsproblem som utövas av andra av handledarens doktoran-
der. Detta synsätt förekommer särskilt bland de handledare som poängterar delat 
forskningsämne. 

Vad skulle det få för följder om handledarna (och doktoranderna) blir medvet-
na om och uttalar någon av dessa tankar? Skulle det utveckla handledningen? Vad 
händer i de situationer då förväntningarna från de båda parterna inte stämmer över-
ens? Är det lättare för en handledare att hävda sin auktoritet genom att inte tala om 
handledningen och på så vis behålla maktövertaget? Nedanstående syn på handled-
ning är inte vanlig, men den förekommer dock, den bästa handledningen kan vara 
ickehandledning. 
 

För att jag kan se att idealläget är att du inte behöver nån handledning, utan 
du skriver din avhandling helt enkelt … Jag menar, handledning är ju, det är 
ju inte nåt som till varje pris ska behövas, utan det måste också finnas de som 
kan skriva, utan handledning. (F–S 12) 

 

Detta kanske tolkas som om min totala upplevelse av resultatet är pessimistisk, så 
är emellertid inte fallet. Den entusiasm och glädje som för det mesta lyser igenom 
när handledarna tänker tillbaka på och beskriver olika handledningssituationer upp-
lever jag så genuin och smittande. Den är synnerligen viktig att föra vidare till 
framtida handledare. 

Kontrakt, ett sätt att tydliggöra förväntningar? 
På senare tid föreslås i många sammanhang att man skall upprätta någon form av 
kontrakt mellan handledare och doktorander om hur de båda i förväg önskar att 
handledningen skall försiggå. Kontrakten kan vara antingen formella och skriftliga, 
eller mer informella i form av förhandlingssamtal. I min studie framkommer ingen 
form av kontraktsanvändande alls, i betydelsen överenskommelser utifrån förvänt-
ningar. Det förekommer endast gemensamt undertecknade överenskomna redovis-
ningar i form av de mer kontrollerande studieplanerna där man skall redovisa fram-
skridande och finansieringsformer varje termin. Flera av handledarna uttalar emel-
lertid sina intentioner med handledningen för mig, hur de vill att handledningen 
skall gå till och varför. Som exempel kan nämnas den handledare som medvetet ar-
betar med fördröjd feedback för att få doktoranden att tänka själv eller den handle-
dare som låter doktoranderna ge tillbaka feedback på feedbacken för att handleda-
ren skall vara säker på att budskapet uppfattats på avsett sätt. Dessa intentioner 
skulle nog inte vilja uttalas för doktoranden på samma sätt som för mig, men kan-
ske i någon annan form? 

Feedback till handledarna om doktorandernas upplevelser av handledningen, 
dvs. att doktoranderna återger sina erfarenheter, värderar eller bara beskriver ut-
ifrån sina förväntningar, förekommer enligt handledarna nästan inte alls. Man talar 
inte mycket om handledningen, utövar ingen metakommunikation i handlednings-
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samtalen. Om det skulle förekomma någon feedback från doktoranden, och särskilt 
då positiv feedback, så upplevs den inte trovärdig. 

Varför har många av handledarna en så negativ känsla för doktoranders feed-
back? Är maktpositionen så stark att doktorander inte vågar vara annat än positiva? 
Eller beror det på handledarna? Flera av handledarna talar om att de arbetar för en 
jämställd relation, men det framträder inte i materialet. En fråga återkommer, vill 
handledarna överhuvudtaget utveckla eller förändra sin handledning? Finns det 
några för- respektive nackdelar om de skulle göra det? 
 
 

Handledares kompetens 
En forskarhandledares kompetens är komplex. Kompetensen består av bland annat 
forskarkompetens och ämneskompetens, dvs. det som svarar på frågan vad skall 
handledas i eller om. Kompetensen består också av handledningskompetens, dvs. 
svarar på frågan hur handledningen skall gå till, en pedagogisk kompetens. Dessa 
delar är emellertid inte ömsesidigt uteslutande utan komplementära. För att ytterli-
gare komplicera frågan kan man tillägga att en god handledare även bör vara med-
veten om varför han handleder för att kunna utveckla sin kompetens, förbättra och 
förändra den. 

Handledningskompetens i form av pedagogisk kompetens anses av många som 
onödig. Mycket av motståndet mot pedagogiska utvecklingsinsatser kan förklaras 
med handledarnas långa erfarenhet och mångas höga ålder, men inte allt. En för-
klaring som visar sig i resultatet är att vissa handledare värderar sin ämneskompe-
tens som det primära i handledningen, särskilt de handledare som menar att ett de-
lat forskningsområde är nödvändigt. Här kan man se likheter med de tidigare be-
skrivningarna av mästarläran106 samt excellens och scholarship107. Mästarläran för-
ordar ett delat forskningsområde, vilket även återfinns i den handledningsstil jag 
kallar forskare. Vissa av handledarna poängterar sin mästarkompetens tydligare än 
andra och att de måste forska och forska inom samma område som doktoranden. 
Detta skulle i viss mån kunna ha sin förklaring i om vetenskapsområdet är teknik-
tungt, att man forskar i laboratoriemiljö och att det fordras många olika experiment. 
Oftast möts handledaren och doktoranden över någon apparatur eller utskrift av 
experiment. Får inte doktoranden de resultat som man har väntat sig, så måste 
handledaren kunna området för att kunna hjälpa doktoranden vidare. Stor del av 
handledningen består då i metodhandledning. Finns det dessutom inte många andra 
forskare i gruppen som kan agera bihandledare, måste handledaren kunna ämnet. 
Men, resultatet är inte entydigt, ämneskompetensens betydelse beror inte enbart på 
teknikinriktning, laboratoriemiljö osv, forskarstilen återfinns inte enbart i T-
gruppen. 

                                                 
106 Beskrivet utifrån bland annat Dreyfus & Dreyfus, 2000; Nielsen & Kvale, 2000. Se s. 73 
ff. 
107 Se tidigare referenser till Boyer, 1990; Kreber, 2002, s. 34, s. 64 och s. 76. 
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Ser vi till dem som oftast inte arbetar med experiment eller teknik, de som till-
hör S-gruppen, möts handledare och doktorander oftast över en text som ligger 
mellan dem. I den gruppen finns flera handledare som kan tänka sig att inte forska 
alls för tillfället eller forska inom ett annat område än sina doktorander. Men, i den 
gruppen finns även flera som menar att handledaren bör forska inom samma ämne 
som doktoranden. 

Att starkt poängtera sin egen ämneskompetens strider till viss del mot den teo-
retiska brytpunkt för kompetensutveckling som Handal och Lauvås (2006 s. 97) 
diskuterar. Vid en viss tidpunkt menar de att doktoranden ”går om” handledaren, 
åtminstone i sitt specifika kunskapsområde. Här ser man en stark skillnad mellan 
handledarstilarna. Följande citat är tidigare refererade och exemplifierar två vitt 
skilda förhållningssätt. Ledarstilen är individinriktad, inte enbart mot en enskild in-
divids utveckling utan också mot individerna i teamet, man kan skönja en tydligare 
betoning på pedagogisk kompetens. Forskarstilen däremot har en tydlig produktin-
riktning, en betoning på ämnes- och forskarkompetensen. 
 

Det är också detta att en doktorand måste känna också att, detta kan jag ändå 
bäst, på ett sätt … Att just detta att åtminstone själva fördjupningen av det 
kan jag bäst. Jag tror att det måste doktoranden känna ... Det här kan jag bätt-
re. Det har något med frihet att göra (L–S 11) 

 

Någon gång så ska ju de bli bättre än en själv på det de håller på med. För de 
specialiserar sig ju på precis sitt projekt, va. Det är klart att, ja, någon gång 
runt lic. kanske sådär, sen ska väl de nästan veta mer om det än man vet själv. 
(L–T 4) 

 

Han kan mer än vad jag kan. Jag har otur … Då kan jag inte fungera som 
handledare lika bra om jag inte kan åtminstone lika mycket som han, eller 
mera. (F–S 1) 

 

Detta leder åter fram till frågan om handledare överhuvudtaget vill utveckla sitt pe-
dagogiska handledarskap. Men, varför skulle handledarna i studien egentligen göra 
det? Om en handledare i sin kultur är ansedd att ha utvecklat ”scholarship” i forsk-
ning, är en excellent mästare inom forskningsområdet, kan det vara svårt att se vad 
som skall utvecklas. Vem skulle kunna fungera som läromästare? 

Jag anser att handledarna själva är sina bästa läromästare. Om de erfarna hand-
ledarna skulle reflektera över hur de handleder och tala mer om vad som sker, skul-
le den egna handledningen utvecklas, men de skulle därmed också kunna stimulera 
de mer oerfarna handledarnas medvetenhet och utveckla deras kompetens. Det 
kanske också minska risken att de nyare handledarna föll i  de fallgropar som de er-
farna hamnat i under åren. 

Utveckla handledningen, en konklusion 
En drivkraft till att skriva denna avhandling har varit att försöka bidra till en ökad 
medvetenhet om handledning. Mina tre grundstenar; tyst kunskap, variation och re-
flektion, har blivit än viktigare som nyckelbegrepp, särskilt reflektion för att ut-
veckla handledning. Sandberg och Targamas tre reflektionssteg (1998), kan ses 
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som verktyg, reflektionen kan öka medvetenheten och förståelsen för en handleda-
res agerande. Medvetenheten i sig kan medföra förändringar.  

Handledarna i studien är inte särskilt positivt inställda till utbildning som ut-
vecklingsinsats eller rekryteringsbas för nya handledare. För att tillgodose behovet 
av nya handledare är en vanlig ”utbildningsmodell”108 att äldre erfarna handledare 
från den egna institutionen fungerar som mentorer, den oerfarna handledaren går 
parallellt med mer erfarna handledare redan i grundutbildningen. Kunskapen trade-
ras och den oerfarna handledaren har möjlighet att få individuellt stöd. Nackdelen 
är att de nya handledarna inte får möjlighet att reflektera utifrån avvikande exem-
pel. Man behöver inte bara se utbildning som förändring. I en utbildningssituation 
med olika deltagare och lärare kan man få syn på sin egen kompetens just för att 
den skiljer sig från andras, man kan bli bekräftad, stärkt och därigenom utveckla 
det som är bra och inte riskera att missa det en annan gång. Att möta det som är 
”olikt” kan leda till både bekräftelse och förändring. 

Vad visar egentligen de tre stilarna tillsammans och hur kan resultatet med de 
tre stilarna bidra till utveckling? Om man lägger alla de tre stilarnas figurer på var-
andra skulle det finnas pilar från organisationen till handledare och doktorander. 
Det skulle även finnas en dubbelriktad pil mellan handledare och doktorand. Men, 
det skulle saknas pilar i vissa riktningar. 

En sammanfattning av hela min studie med de tre stilarnas figurer och övrigt 
resonemang i avhandlingen ger en tredelad dubbelriktad pil, i betydelsen att alla 
inblandade bör ge och få feedback från de båda andra aktörerna för att relationen 
skall fungera bäst. Men, risken är att man då bara hamnar på en kollektiv nivå och 
missar den enskilda relationens betydelse. Många försök är gjorda att få in allt som 
har betydelse i en modell. Nedanstående triangelform med ömsesidig interaktion är 
vanlig, objektet i form av avhandlingen skulle kunna placeras i mitten. 
 
 
 
 
 
 

Organisation

Handledare Doktorand  
 

Figur 16. Interaktion i forskarhandledning. 
 
 
 
 

Är det överhuvudtaget någon vits med att sammanföra alla beskrivningsmodellerna 
till en? Man missar ju även betydelsen av handledarens inriktning, dvs. produkt- 
och individproblematiken. Möjligen skulle man kunna använda triangelformen om 
man i ordet organisation innefattar både styrfaktorer/ledning, vetenskapssamhället 

                                                 
108 >Denna modell är beskriven för mig vid ett flertal tillfällen, bl. a. vid inventering av ut-
bildningsbehov för forskarhandledare 2006. 
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och handledarkolleger, alltså alla olika ”Community of practicies” som en handle-
dare kan vara delaktig i, hela det kulturella kollektivet, inklusive den enskilda fors-
kargruppen. 

Min viktigaste konklusion är emellertid betydelsen av det individuella perspek-
tivet. För att kunna utveckla handledningen räcker det inte med interaktion och 
feedback till och från doktorander och organisation/kolleger. En förutsättning för 
att utveckla handledarskapet, ur handledarens perspektiv, är en medvetenhet om 
hur den egna handledningen går till.  
 
 

Organisation

Handledare Doktorand

 
 

Figur 17. Interaktion i forskarhandledning ur ett kollektivt och ett individuellt 
perspektiv. 

 
 

För att bli medveten om hur man själv handleder är feedback till och från sig själv, 
dvs. självreflektion, en viktig förutsättning. Först då kan man som handledare för-
hålla sig till de olika delarna och helheten i handledningssituationen, oberoende 
vilken handledningsstil man utövar. 
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SUMMARY 
Background 
Postgraduate education in Sweden has been subject to many investigations in re-
cent years. The situation for doctoral students and their supervisors is currently un-
dergoing major changes. The number of postgraduate students has grown signifi-
cantly and, as a consequence, more supervisors have become involved in supervis-
ing. Also, students have access to more research results, since availability has in-
creased with the development of technology in the last decade or so. There has 
been a change, too, in financial demands since all postgraduate students must guar-
antee funding for their whole period of study. In addition, today’s doctoral students 
enjoy greater mobility, with practical experience abroad turning into a common in-
gredient within many disciplines. 

Criticism has been raised against the conditions for doctoral students, against 
the organisation of postgraduate studies and against the quality of supervision. 
Measures have been taken at different levels to formalise procedures by introduc-
ing supervisor instruction courses and creating networks. Also, it has been made a 
requirement to try to offer students guidance from more than one supervisor. 

This dissertation is based on a study that was carried out during a period of 
immense expansion which involved several changes for supervisors and their doc-
toral students. Different dimensions pertaining to the subject of supervision are dis-
cussed, with particular emphasis on the relationship between research supervisor 
and doctoral student, viewed from the perspective of the supervisor. Experienced 
supervisors within various areas of research from all university faculties have 
kindly contributed to the study by agreeing to be interviewed. 

Aim 
Although every supervising relationship is in itself unique, it has been the aim of 
this dissertation to investigate whether there are any common traits to be found in 
the descriptions at individual or group level. The aim of the dissertation is to de-
scribe how the research supervisors’ views on research supervision differ in their 
descriptions of what the task actually entails. The objective has also been to shed 
light on the qualitative dissimilarities between the research supervisors’ explana-
tions as to how and why they supervise. 
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Knowledge about how you tackle different situations can not be dealt with 
casually. Making the supervisors describe their own competence as supervisors, 
what it is they actually do, has a value of it own. Whether it is possible to distribute 
this knowledge to me or to others, through the methods I have chosen to apply, is a 
question I attempt to give an answer to in my dissertation, also. 

Central Concepts 
The dissertation is mainly focussed on research supervision i e the supervision of 
doctoral students. The kernel concepts are thus supervision, supervisor and super-
vised, postgraduate study and how it is carried out. 

As a concept, supervision can be described in various ways, the most common 
one being through a polarisation of two forms of supervision: prescriptive or reflec-
tive coaching. 

The Swedish use of the term can be seen as a blend between supervisor, ad-
viser, mentor and coach. 

Supervision has close links to leadership and management; leader and supervi-
sor issues are intimately connected, even though they are not interchangeable. The 
definition of a supervisor is part of the definition of a leader and vice versa. Men-
torship, coaching or supervision can sometimes be viewed as the same phenome-
non, just as they are sometimes described as being wide apart. 

In this dissertation, the term research supervisor is used to denote a person in 
possession of a doctoral, or other higher degree, who holds a university position 
requiring him/her formally or informally to supervise one or more doctoral stu-
dents, as a main or assistant supervisor. 

Governing Factors 
There are a number of governing factors that are necessary to ensure good quality 
research supervision. On the one hand there are the public demands and then, in 
addition, the demands raised by the supervisors themselves i e through the Trade 
Union and The Swedish Society of Professors. This study refers to the require-
ments of the following establishments: 

The Swedish National Audit Office Report (1996) 
The Proposition “A New Doctoral Education” (SOU 2004) 
The Swedish National Agency for Higher Education’s Report (1997) which 

constitutes the basis for the quality tests that are carried out of higher education at 
set intervals  

SOU: 1981:29, “The Future of Research” 
Articles 8, 9 and 9a of the University Law (Collection Swedish Constitutions 

1992/2006) 
The Government Proposition (200/01: 3) “Forskning och förnyelse”. 
The Doctoral Manual published on The Swedish National Agency for Higher 

Education’s website with a section on supervision in which the role and tasks of a 
supervisor are developed. 
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A Mirror on Doctoral Students (The Swedish National Agency for Higher Edu-
cation 2003a). A report made from a questionnaire carried out among 7 000 doc-
toral students about their experiences of postgraduate studies. 

A Mirror on Supervisors (The Swedish National Agency for Higher Education 
2003b). With the criticism voiced in the Mirror on Doctoral Students, different is-
sues were dealt with through the assistance of so-called focus groups consisting of 
supervisors from four different universities. The report emphasises the importance 
of maintaining high quality and shows that supervisors have different conceptions 
of what is expected of them, what they want to do and what they think they can 
contribute with. 

Other influential establishments are the internal controlling and guiding docu-
ments of the universities, the doctoral organisations and nationally organised 
measures of support. 

All establishments mentioned have issued guidelines for what is to be achieved 
by the supervisors. The requirements that have been articulated can be checked 
administratively, and are also of a supportive and relation-oriented kind. 

Previous Studies 
According to certain researchers, the educational system within higher education in 
Sweden has been influenced by both the German and the American traditions. His-
torical descriptions of post-graduate studies in Sweden have been written by, for 
instance, Odén (1991); Zetterblom (1994); Degerblad & Hägglund (2002); Bron & 
Wilhemson (2005) and The Swedish National Agency for Higher Education 
(2006b). 

According to Appel (2003), the German model (often termed “the apprentice-
ship model”) emphasises personal maturation and development achieved over a 
longer period of time, through careful and conscientious supervision. This is ex-
pected to result in an original contribution to knowledge development within the 
area of study. The American model (also termed “the professional model”) consid-
ers dissertation work as an advanced form of exercise. Appel draws parallels with 
difference scientific domains, suggesting that within the humanities the German 
apprenticeship model is predominant, that the research tasks appear to be quite lib-
eral and that the doctoral students mainly produce monographs. According to the 
more American model, termed professional, Appel suggests that postgraduate stud-
ies should be considered a form of training. Dissertation writing is viewed as an 
advanced mode of exercise, despite the fact that it is expected to contribute to the 
development of knowledge. This model is common within the area of natural sci-
ence, where the dissertation is often either composed of parts of some larger pro-
ject, or of articles in journals that have been peer-reviewed and then published to-
gether under an all-embracing heading. In Sweden today, postgraduate education is 
being geared towards a more structured line of study with a diminished emphasis 
on the dissertation itself. 

According to Bennich-Björkman (1997), the tendency is a move from viewing 
the dissertation as a research document to viewing it as a task that affords the doc-
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toral student an entrance into the world of research. The aim is to make education 
more efficient and to make it attainable within a shorter span of time. Postgraduate 
courses are becoming more formalised and the contact between the doctoral stu-
dent and the supervisor tends to diminish in certain research environments. The 
dissertations still look quite dissimilar within different faculties, and disciplines 
vary due to traditions (presumably also in regard to forms of supervision) even 
though there is some overlapping and exchange of experiences. The dissertations 
within the natural scientific, the technical and medical areas of research have pre-
viously consisted of theses composed of published articles. Within the humanities 
and social sciences, the monograph tradition has been stronger. More and more 
disciplines are now encouraging doctoral students to write articles that can be com-
piled and published into theses (a.a.). 

There is a trend towards a predominance of the educational model, consciously 
applied to attempt to shorten the time of study for the doctoral student. 

Lauvås and Handal (2001) illustrate two basic convictions in regard to the ob-
jective of supervision. There is either an established way of proceeding with the 
task, or, the supervisor has the freedom to create a new procedure. The authors 
name the latter phenomenon, ‘reflective supervision’, while the former is termed 
‘the apprentice model’. The question is, whether one should view the two as com-
pletely separate models or, whether it is possible for one person to combine the 
two. Lauvås and Handal (2001) discuss the possibilities of combining them as 
complementary and not rivalling methods. Neither of the models can be considered 
universally valid. The qualifications of the supervisor differ in the two models. In 
the apprenticeship model, the supervisor’s professional competence is the most im-
portant issue. In the reflective supervision model, his quality as a supervisor is 
more important than his competence within the area concerned. The apprenticeship 
model is characterised by supervisor demonstration, practice for the student and 
correction advised by the supervisor. The reflective model is characterised by ac-
tion carried out by the student, as well as reflection together with the student. 

Supervision can also be geared in different directions. Lindén (1998), for in-
stance, presents three fundamental strategies that a supervisor can make use of: 
student oriented, product-oriented or process-oriented, all focussing on different 
aspects. In a supervision which is student-oriented, the supervisor will dwell on in-
dividual characteristics. In a product-oriented form of supervision it is the research 
which is under study and the supervisor will encourage a high-quality research 
process. When using the third strategy, a process-oriented form of supervision, the 
supervisor will have a holistic approach. 

The concept of product supervision, according to Hagman (1994) implies that 
the supervisor will focus on the final product. Process supervision will be benefi-
cial to the student’s (or doctoral student’s) development and willingness to undergo 
change. The two demands need to be held in equilibrium. 

The present study describes the different perspectives of the supervisors, the 
supervision and its various models, the phases and roles, studies of the relationship 
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between supervisor – doctoral student and the importance of discussing supervi-
sion. 

At group level, one can perceive that the dissertation tradition varies between 
research disciplines. Certain researchers are of the opinion that variation can take 
place also collectively or at the level of cultural science and that they differ in ac-
cordance with the area of research or discipline in question (Bergman & Törnvall 
1992; Bennich-Björkman 1997; Hägglund & Degerblad 2004; The Doctoral Man-
ual). Other researchers state the case to be different, that a dominant culture will 
have an influence, but that the personality of the supervisor also has a bearing on 
the issue. Hence, variations will be found at individual levels. According to Lauvås 
and Handal (1998) supervision does not vary specifically between disciplines. It is 
rather a case of differences occurring among supervisors in how they go about their 
task. 

Basic Assumptions 
The perspective of the current study is to interpret and try to understand how su-
pervisors view their undertaking, that is, supervisors from various disciplines and 
with different backgrounds and experiences. Certain concepts are for this reason 
central to the study. These are comprehension and interpretation, variation, tacit 
knowledge and practice, to which has been added the concept of reflection. The 
thesis is thus based on three cornerstones: reflection, variation and tacit knowl-
edge. 

My ambition has been to comprehend how differently a phenomenon may be 
perceived. I base my thesis results on data selected from interviews with supervi-
sors. The data has subsequently been processed and interpreted. The research is 
geared towards understanding different qualities manifested during supervision. 
Thus, it is qualitatively and hermeneutically oriented (Alvesson & Sköldberg 1994; 
Bryman 2002). 

According to Starrin (1994, p28), the aim of a qualitative analysis is “to dis-
cover variation, structures and/or processes in as yet unfamiliar, or not satisfacto-
rily known, phenomena, characteristics and meanings”, a definition which could 
also serve to describe one of my analytical aims. Variation is hence a kernel issue. 
The quote from Starrin contains an important dimension, as yet unfamiliar, or not 
satisfactorily known phenomena, characteristics and meanings. In order to shed 
light on yet another aspect, I would like to add about the phenomena that it should 
be possible to discover them and make them known. 

I base my assumptions on the theory that everybody has an opinion or an un-
derstanding of something and that learning takes place through interaction with 
others, under the influence of previous experience (Säljö 2000). We learn together 
in the culture in which we are active, within our “Community of Practice” (Lave & 
Wenger 1991). Variation theory, emanating from phenomenography, have also 
been of some importance to my work (Alexandersson 1994; Marton & Booth 
2000). 
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The supervision carried out by supervisors will occur with individual differ-
ences. Hence, there ought to be variation in both the conception of what the term 
stands for and how it finds its expression. 

Developing ones competence as a supervisor, improving ones manner of su-
pervising and influencing ones understanding, demands the intellectual effort of 
perceiving the way one goes about ones task, in other words it requires reflection 
over personal actions (Sandberg & Targama 1998). The concept of reflection as it 
is employed in this thesis relies on the definition by Schön (1983), who divided 
professional reflection into two parts, “reflection-in-action” and “reflection-on-
action”, based on the understanding of knowledge in action. 

One way of describing different forms of knowledge is by separating ‘knowing 
that’ from ‘knowing how’. The latter involves knowledge which is often not articu-
lated, but tacit. The concept of tacit knowledge was coined by Polanyi (1958). 
However, it is not tacit knowledge in the strictest sense that is referred to in this 
study. It is rather about knowledge that is often left untreated because there has 
been no need or reason to formulate it. According to certain researchers, the tacit 
knowledge of supervisors can be verbalised under certain conditions. Self-
reflection, dialogue with others and studies of previous research will, as mentioned, 
promote the articulation of knowledge (Sandberg & Targama 1998). Another way 
of putting tacit knowledge into words is finding something to compare with or 
something which is not up to standards, something which deviates from common 
procedure. 

Choice of Method 
The research problem dealt with in this thesis has as its source what supervisors 
have to say about their supervising activities, how they define them and whether 
they at all define them. My theoretical starting-point is that supervision can differ 
in many respects. My choice of method, for this reason, is geared towards using 
dialogues. Interviews constitute the foundation of the empirical study. (Ekholm & 
Fransson 1992; Lantz 1993; Kvale 1997, 2005; Bryman 2002; Thomsson 2002). 

The interviews can be described as carried out under guidance using a struc-
tured initial question as a starting-point. The guiding is then carried out in many 
ways. Often the interviewer will have an elaborate written memory list, an inter-
view guide, which can be more or less detailed. According to Bryman (2002), an 
interview guide should be less specified than an unstructured interview. My list, 
which had been prepared in advance, functioned as a memory list and as a source 
of inspiration for those interviewed at the end of the session. 

The interview method has been inspired in certain parts by the methods of phe-
nomenography (Alexandersson 1994; Marton et al 1977). Phenomenography is of-
ten associated with a clear methodology in which the interviews provide a basis for 
the empirical study. A lot of work has been put into formulating the initial ques-
tion. It is of central importance to the study and the interviewed person’s interpreta-
tion of the question and response to it has controlled the whole interview. The an-
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swer could also be used as a starting-point for a “retake” if the discussions di-
gressed too much from the topic. 

In phenomenographical studies the empirical investigation is always subject to 
a qualitative analysis of the interviews that have been transcribed by the researcher 
(Alexandersson 1994). Traditionally, the analysis is carried out according to a pro-
cedure which has served as a source of inspiration in the dissertation, although it 
has not been applied to all levels of the study. 

A partial result of the study is that it illustrates different ways of looking at su-
pervision. There are three styles of supervision which are carried out by research-
ers, leaders and officials. In order to establish the authenticity of this analysis, one 
person was allotted the role of “co-examiner”, distributing the quotes made in the 
different styles. In 15 cases our evaluations were identical and in 11 partly identi-
cal. Four of the 31 cases viewed diverged completely, and one was excluded. 

The Study 
The empirical studies of the dissertation have been founded on interview data ex-
tracted step by step. The various informants have been asked to define concepts 
and controlled the selection of interviewed people in order to supply a variation of 
informants. The collection of data has been carried out in three steps. Firstly, 
through interviews at faculty level, secondly, at department level and finally, at the 
level of individuals. The selection criteria have been based on the fact that the peo-
ple who were interviewed at a late stage of the investigation were so because they 
had been referred to by informants at an earlier stage. 

In the course of the interviews carried out at faculty level, one of the questions 
gone into was how postgraduate studies and supervision can vary within the faculty 
and, if so, finding examples of this and of experienced supervisors at the depart-
ments mentioned. 

During the interviews at department level the interviewed were asked to pro-
vide a definition of an experienced supervisor and to give examples of the same. 
Also, they were asked to indicate how supervision was organised at their respective 
departments. During the last interviews, with individuals who had identified ex-
perienced supervisors, the interviewees were requested to make descriptions of 
forms of supervision. 

All people interviewed in step three had been sent an introductory letter before 
contact was made over the telephone. They all proclaimed themselves willing to 
take part in the interview. Hence, the percentage of dropouts in the investigation 
was low. Every interview in steps two and three has been transcribed. They began 
in an identical fashion, with the same question: “What do you think is the most im-
portant task for a supervisor?” In almost all cases, the ensuing question would be 
how the interviewed person would proceed with his task. My first follow-up ques-
tion might be: 
 

To encourage, what do you do, and how? 
 

How do you do when you try to keep that balance? 
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What do you do when you lead them through wanderings? 
 

All those interviewed explained why they were supervisors and related moments of 
gratification during performances of the task. Furthermore, they provided data 
about themselves and about what they considered successful supervision. The in-
terviewed people were very outspoken, trustful and open-minded. My intrusive 
comments were rare and, in comparison to that of the interviewees, my speech time 
was minimal. On several occasions they stated that they had not reflected over cer-
tain questions earlier but that they reached their own conclusions during the course 
of the interviews. 

The Supervisors in the Study 
The supervisors in the study have been selected through the criteria of being 
viewed as experienced supervisors by people within the academy. All in all, over 
90 percent of the professionals in the study have supervised at least five students up 
to the completion of their dissertations and the same number have supervised for 
more than ten years. 

Of the supervisors interviewed seven were women and twenty-four were men, 
who at the time of the interview were aged between 41–65 years. All but two were 
professors. The representation of the sexes was more even than in the case of the 
collective of professors employed at Gothenburg University. 

Coding 
The interviewed supervisors have been divided into two groups coded as S and T. 

S stands for the research areas of Social Science, Humanities and other. T 
stands for Technology, Natural Science and Medicine/Dentistry. The coding also 
designates which of the three methods of supervision that the interviewee repre-
sents. The codes applied are thus: F (researcher), L (leader) and Tj (official), to 
which is added either S 1–16 or T 1–15. 

Results 
The result is presented from three different perspectives. The first perspective of-
fers a cultural description at group level, where certain parallels can be drawn with 
previous studies in regard to concordance between the area of research and the type 
of thesis. 

In the second perspective, at an individual level, three different styles of super-
vision emerge: researcher, leader and official which differ mainly in their relation-
ships to the doctoral student, in their reasons for becoming supervisors, in their out-
look on power and, to a certain degree, in their views on who is responsible for the 
doctoral students’ success in finalizing their projects. 

The third perspective shows a variation in individual perspectives concerning 
the supervisors’ view on whether and how supervision may be developed. 
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Variation from a Group Perspective  
Twelve of the supervisors from the T-group state that their doctoral students write 
theses consisting of previously published articles. Three mention monographs as 
the most common form of dissertation. In the S-group the completely opposite case 
was observed; thirteen supervisors consider the monograph as the most common 
form of dissertation and three mention the collection form of thesis. Certain super-
visors in the study have supervised both kinds over the years. The connection be-
tween thesis traditions and areas of research is concomitant with other studies, 
showing that different areas have different thesis traditions. The S group produce 
more monographs and the T-group more theses that consist of collections of arti-
cles. 

No clear connection could be found between different areas of research and dif-
ferent supervision outlooks or strategies. The different ways of looking at supervi-
sion that have been identified in the results are represented in both groups to an 
equal degree. 

When considering the thesis tradition and style, there is also a variation and all 
styles are represented in both groups. Other data concerning the supervisors, their 
age and experience (e.g. number of supervised doctoral students) manifest no con-
nections between the different styles. 

You can single out certain focal areas in the descriptions of the supervisors, 
that are partly comparable to previous research. As some researchers put it: re-
searchers either take on a product focus or an individual focus, when describing 
their task. Most clearly identifiable is the product-oriented focus with a thesis as 
the target, but an individually oriented focus can also be discerned. Sometimes, in 
the latter case, supervision is described as a socialization task. 

Hence, the supervisors referred to in the study place their focus on various as-
pects. In total, the individual focus is most pronounced for the leaders. Within this 
group, the majority, nine out of eleven, have an individual focus. The product per-
spective dominates for the researchers, for whom seven out of ten have a product 
focus. In the cases of the officials, neither category is predominant. 

A rough assessment would indicate that, within certain cultures, the doctoral 
student will turn up with an interesting issue to address and has to accept a supervi-
sor who is available. More often, however, attempts are made to match, not only 
the research task and the supervisor, but other factors that can be taken into consid-
eration. 

At departments where dissertations are usually written in the form of articles, 
the doctoral students-to-be are often previously known to the supervisor. In such 
environments it is easier to enter the system, also outside the formal application 
system. It is less common for doctoral students to choose their research tasks them-
selves. One could say that doctoral students contact a specific supervisor or group 
of researchers and are assigned a research task. 
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The number of credits for postgraduate courses varies. Interviewees from the S-
group state that their doctoral students study between 60 and 120 ECTS, while su-
pervisors from the T-group state the number of credits to be from 27 to 120 ECTS. 

When looking at the formal allocation of supervision time for doctoral students, 
only a small difference is discernable. Even though the calculation grounds may 
vary, the time offered for each student is roughly about the same. Variation seems 
to occur regarding the total work burden and real supervision time. Organized 
meetings for supervisors often concern control and the following up of results. 

Publication traditions vary, too. For a supervisor to be named as the author of 
articles included in of a doctoral student’s thesis, the following features must be as-
certained: The supervisor is to have written and/or altered the text, formulated a re-
search task, contributed both financially and research-wise or have been in charge 
of a project. 

Supervisors from cultures in which the monograph tradition is most dominant 
often let the doctoral student stand as sole authors of their articles and other publi-
cations, even though supervisors and doctoral students sometimes publish jointly. 
For the supervisor to write together with the doctoral student can be a conscious 
form of training the doctoral student, yet it can also be a strategy to prevent the 
student from losing out in competition with others. Many supervisors are critical of 
the referee system, in particular of the kind that occurs within the area of medicine. 
A number of supervisors find themselves more or less compelled to let their stu-
dents write together with others. 

Three Styles 
The interviews illustrated three different styles of supervision. All were presented 
in masculine form to emphasize male predominance. In the first style the supervi-
sor looks at supervision as a researcher. This style of supervision places the power 
and responsibility for the result with the supervisor. This style also has a fatherly or 
protective aspect. 
 

Supervisor

Doctoral student  
 
 

A second style shows a supervisor who looks upon supervising from the point of 
view of a leader, the power is distributed and the responsibility for the result is the 
doctoral student’s. The relationship is founded on an understanding of equality 
from an early stage in the process. In this style, too, a fatherly aspect will manifest 
itself. 
 
 

Supervisor Doctoral student  
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In the third style, supervision is seen as a duty performed by an official. The re-
sponsibility and power is kept outside the relationship. An external person or the 
organization has power and responsibility over the result as well as over the rela-
tionship. The supervisor is less influential than the organization is. 
 
 

Organization Supervisor

Doctoral student  
 
 

Of the supervisors viewed in the study, all but two, refer only to one of the men-
tioned styles. Of the two diverging supervisors one lacked previous experience of 
supervising a doctoral student to the culmination of a research project. The other 
supervisor had many doctoral students who all started at the same time at a school 
of research. The latter two descriptions show traits of both the researcher and the 
leader. Ten supervisors can be linked to the role of researcher, eleven to that of a 
leader and eight to that of an official. 

Researchers 
A researcher will always carry out research; it is impossible for him/her to be a 
good supervisor without being involved in research work.  Research is a way of 
living. It has a great affect on many aspects of the researcher’s life. What is impor-
tant is being scientifically knowledgeable. In this case, supervisor competence 
equals research competence. 

The relationship between researcher and supervised doctoral student is profes-
sional and often quite formal. It can be personal and fairly relaxed, but it is the su-
pervisor who sets the norms. The relationship rarely becomes really personal. 

A researcher often assigns the doctoral student the role of a pupil, a journey-
man or an apprentice and takes on the role of an expert, a teacher or a master. He 
would like to prove a worthy forerunner to the doctoral student and function as an 
intellectual role model. 

Also, the act of supervising entails an element of control, so the power struc-
ture is evident. It is often expressed in terms of power i e that the supervisor should 
function as a devil’s advocate or that acting the part of supervisor implies being a 
critical scrutinizer reader or corrector. A researcher takes command and shows re-
sponsibility through concern and involvement. 

Leaders 
Rather than supervise within a private area of expertise, a leader will provide guid-
ance in the art of doing research work. He will often have a multi-disciplinary view 
on how to carry out research work, as opposed to the researcher, who has a more 
narrow and deep focus on a specific subject or area. 
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A leader is deeply involved in the procedures of enrolling doctoral students. He 
will gladly enrol competent doctoral students and views them as future colleagues. 

Talented, potential doctoral students are sometimes allowed to jump the queue 
and start their postgraduate studies ahead of time. A supervising relationship may 
begin with a leader giving the doctoral student simple exercises to carry out with-
out difficulty. If there is a research group it will share the communal responsibili-
ties for the supervision. One leader often lets another be in charge of a large portion 
of the supervision and can, in certain cases, abdicate from the supervising respon-
sibility under the assumption that the doctoral student should take the initiative and 
be in charge of the supervision. Handing over responsibilities to the group is also 
an important component in a leader’s method of supervising. 

A leader is governed by the belief that the whole groups should be empowered. 
His role is to develop a research team optimally and his desire to promote devel-
opment at an organizational level rather than controlling at an individual level. The 
role of being a leader is often described in egalitarian terms i e as teamwork or as a 
relationship between colleagues. 

The contact with the Ph D students does not only have to do with research. The 
leader often has a close personal relationship with the doctoral students, that is, if 
they wish it. He will work at creating a good atmosphere in the group, will often ar-
range social gatherings for the students, at home or at a restaurant. At times, the re-
lationship may turn into a personal friendship. 

Officials 
An official has a strong belief in rules and will refer to regulations as ways of de-
scribing different methods of work. In spite of this, he may disregard certain rules 
during the enrolment process. When new doctoral students are to be enrolled, the 
official likes to be able to guarantee full security. He considers that somebody at 
the department ought to be familiar with the students in advance and know them 
before they are taken on. An official prefers not having to take risks. For this rea-
son, when a new doctoral student is enrolled, the choice of supervisor has often not 
yet been made. The match between supervisor and doctoral student will have to 
take time to prevent either of them from getting caught up in a non-working rela-
tionship. 

An official has no pronounced urge to supervise but views it is a duty he has to 
perform. The system requires that a professor supervise. Sometimes he would 
rather not do so and would prefer to work together with established researchers or 
conduct his own research even though supervising can, at times, be rewarding. 

An official is critical of certain things, such as the enrolment system and certain 
supporting functions within the organization. He is also displeased with the super-
vision he received when he was a doctoral student; he has had no proper supervi-
sion himself and has had difficulty finding role models. Sometimes he is even 
doubtful of his own capacity to establish the quality of the dissertation. 

Structure and organization within, among other things postgraduate education, 
occurs with all styles of supervision, but an official will talk more about the impor-
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tance of structure than a researcher or leader will. The formalities are important and 
an official will often express himself in terms that formalize and organize the su-
pervision. 

Supervision is carefully structured, and an official will have distinct rules for 
carrying out seminars, balancing meetings and checkpoints. He will endeavour to 
be outspoken about his expectations and will start making the rules clear to the 
doctoral students at an early stage. 

An official will characteristically supervise according to somebody else’s 
guidelines, with a view to what is best for the department or the organization. He is 
usually acquainted with and desires to follow existing rules and norms, but words 
and actions do not always correspond. He does not hesitate to place the responsibil-
ity for the supervision outside the relationship, so that neither the doctoral student 
nor the supervisor will be held fully accountable. Instead, this resides with the or-
ganisation; you just follow the rules and do the job. The supervision is performed 
out of habit; it is something you just have to do. A certain fatigue is discernable, 
particularly among the older officials. 

An official sometimes states that a supervisor should be concerned about work-
ing relationships, but this is rarely the case. More often than others he will claim 
that a supervisor should keep a certain distance to the doctoral students and he is 
not inclined to have a more personal acquaintance with them He will often hold his 
Ph D students at an arm’s length. 

Variation from an Individual Perspective 
The three different styles of supervision have various directions and emphasize cer-
tain areas. At an individual level the researchers’ descriptions vary in many re-
spects also in areas that are not as closely connected to the three styles of supervi-
sion. This concerns the supervisors’ attitude to whether and, if the case is such, 
how supervision can be developed. It also concerns problems experienced by the 
supervisors, the role models they claim to have and how they explain why they be-
came the supervisors they have turned out to be today. Also, their outlook on feed-
back and motivation, the essence of supervision is taken into account. 

In regard to educational measures intended for support, opinions vary from re-
inforcing that education is necessary to claiming that it is completely devoid of in-
terest, at least at a personal level. 

It is quite common to have organized support of some kind, usually geared to-
wards ways of following up and checking how the work of the doctoral students is 
proceeding. This is not seen as supporting the role of the supervisors who state that 
they require something different. Many who have experienced problems in their 
contact with the doctoral students, have sought help by approaching their col-
leagues, other have presented them to somebody within the organization. The prob-
lems they might face can be the lack of social or academic competence of the doc-
toral students, which in its turn can lead to dropping out or changing ones supervi-
sor. Taking over a doctoral student from another supervisor is considered to be a 
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smaller problem than losing your doctoral student to another colleague. Withdraw-
ing from the scene to go on maternity leave may be considered a problem to some, 
while others see it as a form of individual development. 

Training courses in support of supervisors are no top priority to the people in-
terviewed. To some extent this can be explained as proof that the supervisors are 
experienced and that several do not have many years to go before retirement. Quite 
a few are adverse to the idea and express their lack of faith in education for super-
visors, although this does not seem to be the case for those who have undergone 
training themselves. 

Role Models and Personal Supervisors  
Many of the supervisors claim not to have had any supervisor training at all, that 
none had been offered to them or had been formally or realistically available. Usu-
ally the only Chair holder at the department would be assigned the task of supervis-
ing all doctoral students. Several of the supervisors assert that their own supervi-
sors have had no influence on their own way of going about the task, simply be-
cause they have received no supervision from them. 

The age of the interviewed supervisors has a great bearing on how the describe 
their own development as supervisors. Those who consider themselves to have 
gone without supervision are the informants of a certain age i e over 60 years. 
Someone made a remark about the importance of age. 

Many supervisors, then, proclaim themselves to have taken on their task with-
out having the support of a role model or any special training. They have been 
shaped by other things, mainly by their own creativity. Only a few supervisors pro-
fess themselves to have been influenced by the skills of their own supervisors. 
There are some cases, however, when their own supervisors’ capacity for reading 
and commenting on texts is said to have had an influence their personal mode of 
supervision. 

It is thus the younger supervisors who often state that they have been super-
vised themselves. In their descriptions, examples are found of how culture has an 
imprint; the socialization process involved when becoming a researcher within a 
certain area of competence is described as part of the supervision. 

That sharing a common subject is important to the supervisor and the area of 
research has been emphasized during the interviews. If there had been no common 
region of study, there would have been no supervision to speak of. For this reason, 
some doctoral students prefer approaching a colleague who they know have a supe-
rior knowledge of certain areas. In other words, such colleagues might function as 
supervisors. Other researchers at the department could also contribute. Some su-
pervisors testify to having received more involvement from those who were not 
their official supervisors. In fact, according to the supervisors, doctoral student col-
leagues and other researchers contributed to their socialization process. 

Many supervisors claim not to have reflected on these issues previously, nei-
ther have they addressed them during the discussions. Although many may claim to 
have developed a strategy for supervising, it is in most cases difficult to explain 
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how it has been done. Only a few state that they have reflected on their own 
method of supervising. A great majority think that doing research is what can make 
you into a supervisor. Mainly it is those who have supervised theses consisting of 
previous articles that tend to focus on scientific research competence. This does not 
mean, however, that they wish to imitate the relationship between the supervisors 
and the doctoral students. 

Several supervisors from departments with a primordial tradition of writing 
monographs consider their own experience of being supervised as negative. The 
preferred being in control and possession of their own research task and did not 
want to be governed by their supervisor, even though the supervisor’s intentions 
were founded on a genuine involvement in the project. Many supervisors adhering 
to the monograph tradition define the form of supervision they have received in 
terms of textual criticism. 

Feedback 
The supervisors will only rarely talk to their doctoral students about the ongoing 
supervision. Many of the supervisors are of the opinion that they do not need feed-
back, they do not want it and that the doctoral students do not want to give feed-
back. 

If at all mentioned, feedback is described as something that might occur after 
the completion of the supervising activities. Most expressions of feedback are 
linked to the research results, not to feedback concerning the supervision. The re-
search results and the continued work of the doctoral students within the academic 
field are treated as proof of the success of the supervision. 

The supervisors rarely ask for feedback on how their work is proceeding and 
they seldom speak about the act of supervising to the students. In cases where the 
doctoral students have expressed their views on the supervision offered, they are 
not always taken seriously. The supervisors do not have much faith in the genuine-
ness of the students’ verdicts, which can be interpreted as proof of their expecta-
tions on the students as being favourably inclined owing to the uneven distribution 
of power. 

Motivation 
What most supervisors consider to be the greatest joy connected with supervising is 
seeing the Ph D student complete their projects, seeing the outcome of the supervi-
sion in the shape of a dissertation. 

Experiencing a person’s progress towards becoming a researcher in thought 
and in action, turning into a proper researcher, is said to stimulate the task of su-
pervision. It also provides the supervisor with someone to share experiences and 
results with. 

Seeing someone develop the mind of a researcher, becoming a researcher in the 
true sense of the word, is said to be a stimulating aspect of being a supervisor. It 
provides an opportunity to share experiences and results. 
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The link between ones own research and the research results of the doctoral 
students is a source of gratification, particularly in the cases of students writing 
compilation theses. New research achievements are encouraging for the supervisors 
and also provide them with the opportunity to share ideas and results. Many super-
visors express great devotion to research activities in general as well as to their par-
ticular area of specialization. Research is not only an occupation to them, it is a 
lifestyle. Watching others proceed with their tasks is an important driving force for 
many supervisors, since if there are no doctoral students, there is a risk that the 
subject might cease to exist. The supervisor can not realize all his research ideas 
alone. 

All supervisors, however, are not happy about their achievements. For many, 
the involvement is not as strong, after having supervised a whole row of doctoral 
students, as it was the first time. It also implies a lot of hard work. Experiences of 
results that have not been a success can contribute to supervision being carried out 
as a duty with little inspiration. 

In the main, supervisors consider the task to be a positive one, although some 
wish to show the other side of the coin. Gaining public attention, viewing research 
results they have not been able to provide themselves, seeing the next generation of 
researchers develop and their own research field survive and be developed further, 
is what urges most supervisors to continue guiding doctoral students. 

The statements made in regard to feedback and motivation could be compared 
to the criteria offered by the world of academia109 to denote a good supervisor. The 
academic world evaluates a supervisor on the basis of whether the doctoral student 
makes a career or not. In other words, this is similar to the opinions of the supervi-
sors in the study. 

Discussion 
A description of a supervisor’s conception of supervision is dependent on certain 
factors, “that depends”. First and foremost it is dependent on the observer and his 
or her outlook. In the present case, my approach has been coloured by an interest in 
university pedagogy. The perspective you choose is also of importance. I have not 
wished to limit myself to just the one perspective. The supervisors’ attitude to su-
pervising is accounted for from three different angles: Firstly, from the perspective 
of focussing on communal and organisational issues. Secondly, from two individ-
ual perspectives: one which summarises three different styles of supervision 
through the use of certain characteristic traits and another which shows different 
ways of considering how supervision is developed. The supervisors themselves 
state that the supervision is dependent on how the doctoral students interact with 
the supervisor. The doctoral students’ conception of supervisors and supervision is 
not dealt with in my study; their actions are registered from the perspective of the 
supervisors. 

                                                 
109 This is as described by people who have been appointed as field experts, leaders and su-
pervisors and is accounted for as a sidetrack from the main results of the study. 
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The essential prerequisite of getting the supervisors to talk created no problems 
for me. There were several reasons for this. One factor could be that the supervi-
sors had been recognised by others as experienced supervisors within a culture that 
was familiar to them. This may have been interpreted as positive feedback and 
could even be the reason for everybody’s willingness to stand for an interview. No 
one refused and everyone was happy to share their experiences with others. 

Another explanation of their open-mindedness might be that I am not part of 
the collective of supervisors, in other words, I do not belong to their “Community 
of practice”. It is quite possible to discover things about ones own region of know-
ledge when exposed to a situation which is in some way different situation from 
what you are accustomed to. This could be the reason for the interviewees giving 
such detailed accounts. Another explanation could be that I was not personally ac-
quainted with their supervisors, neither as a colleague nor as a doctoral student, so I 
was no threat to the supervisor’s private sphere. The answer to the question 
whether a phenomenon was created and made known is: “Yes”. The supervisors 
talked about supervision to me, even though generally, doing so would be rare. It 
would appear more natural to speak about how the allocated time for supervision 
should be organized than how the supervising relationship should be shaped. 

Sandberg and Targama (1998) cite three steps of reflection: self-reflection, dia-
logue with others and studies of previous research. These are not consciously made 
use of by the supervisors. Hence, their competence as supervisors is not being nur-
tured. 

They rarely speak about supervising to colleagues and are not aware of how 
others go about doing the same task. 

My results indicate that it is possible, through interviews, to make supervisors 
speak about their way of supervising from an intended perspective and that they 
can be made aware and ready to reflect in a way that they have not attempted pre-
viously. Thus, I can draw parallels between Sandberg and Targama’s first and sec-
ond steps and the dialogue in the interviews. The third step, studying previous re-
search, could possibly be connected to rousing an interest and encouraging the su-
pervisors to pursue their enquiries. Another way of reaching the third step could be 
through adding certain components to the training courses for research supervisors 
or in various networks where it would no doubt be easy to gain access to research 
results. 

So, the supervisors maintain a reflective form of reasoning in the interviews, a 
“reflection-on-action” (Schön 1983). In the words of Handal, what occurs is: 
 

A conscious activity, during which the person carrying out the reflection is 
conscious – usually through verbalization – about the conditions he/she is 
thinking about … to give himself (and others) explanations of what it is that 
has occurred (Handal 1996:109) 

 

The effect of the interviews on the development of the personal knowledge of the 
supervisors must, however, be considered minimal in dimension. The question is 
whether they will feel the urge to extend their knowledge in the future. 



230 
 

Conclusion 
A driving force underlying this dissertation has been to make a contribution to the 
increasing awareness of what it takes to supervise. I cannot change how people’s 
practice, but, inspired by Sandberg and Targamas (1998), I claim that if supervisors 
are made aware of and understand how they act, they will hopefully be able make 
necessary adjustments themselves. 

Is there any point in uniting the description models of the three styles and mak-
ing them into one? If so, there is a risk that you may overlook the crucial impor-
tance of the approach i e the product and problematic of the process. It might be 
possible to use a unified model if the term organization is applied to governing fac-
tors/management, research community and supervising colleagues, together, plac-
ing the object of the supervision, with the actual dissertation in the centre. 

The most important conclusion to be drawn from this thesis is the importance 
of having an individual perspective. In order to be able to develop ones method of 
supervision, the interaction and feedback to and from doctoral students and the or-
ganization is not sufficient. A condition for developing the art of supervising is to 
have an awareness as to how one conducts ones own supervision. This implies 
gaining feedback even from oneself. In other words, self-reflection is vital. Only 
when this has been achieved, can one relate to the parts to the whole within a con-
text of supervising. 
 
 
 

Organization

Supervisor Doctoral student
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Intervjustudie angående handledning av doktorander 
 

Mitt intresseområde är handledning och i mitt avhandlingsarbete fokuserar jag doktorand-
handledning ur handledarnas perspektiv. De som ingår i handledarorganisationen, dvs. led-
ningspersoner, organisatörer och handledarna får bidra till att definiera teman i intervjun 
och identifiera personer att intervjua. Centrala begrepp har i början av studien varit veten-
skaplig handledning, variation på vetenskaplig handledning och erfarna handledare. 
 

Bakgrund 
Doktorander använder olika lång tid, enligt HSV alltför lång tid för att disputera. Många 
som påbörjat sina studier/sitt avhandlingsarbete fullföljer inte. Vissa insatser har genom-
förts för att snabba upp genomströmningen, numera finns ju exempelvis krav på ekonomis-
ka garantier för att man ska bli antagen till forskarutbildning. Många olika faktorer spelar in 
när det gäller hur lång tid det får ta respektive bör ta för en färdig avhandling, såsom insti-
tutionskultur, doktoranders kompetens och personliga egenskaper, forskarutbildningarnas 
organisation, handledarnas kompetens och personliga egenskaper mm mm. 
 

Datainsamling 
Datainsamlingen har skett i flera steg, varav det sista nu pågår. Första steget var på fakul-
tetsnivå, då samtliga dekaner vid GU och Chalmers gav sin syn på variation av handledning 
på fakulteten, samt gav exempel på institutioner respektive sektioner som visade på varia-
tionen. De gav även sin definition av en erfaren handledare samt namnförslag på sådana. 
Därefter har intervjuer skett på institutions- respektive sektionsnivå. 
 

Sista steget innebär en intervjustudie med handledare och det är här Du kommer in. Jag har 
alltså fått Ditt namn som exempel på en erfaren handledare och skulle vilja träffa Dig för en 
intervju om Din syn på handledning, hur Du handleder Dina doktorander osv. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postadress 
Högskolan i Borås 
501 90 Borås 
 

 

Telefon nr 
033 – 16 40 00 (växel) 
033 – 16 41 19 (direkt) 

 

E-post 
Anngerd.Lonn@hb.se 

 

Organisations nr 
202100-3138 

 
 
 
 
 
 
 



 

Intervjuerna genomförs i slutet av 2001 och början av 2002 och jag vore mycket tacksam 
om Du vill ta emot mig för en intervju. Inom ca en vecka kommer jag att kontakta Dig per 
telefon (alternativt e-post) för att Du ska få möjlighet till ytterligare information, samt be-
stämma en tid som passar. Nedan finns förslag på datum som jag har avsatt för arbetet. 
Hoppas att någon av tiderna kan passa i Din kalender, helst så tidigt som möjligt.  
 

Januari: 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24 
 

Jag som genomför studien heter Anngerd Lönn och är doktorand vid Göteborgs universitet, 
utbildningsvetenskapliga fakulteten, men är samtidigt anställd som adjunkt/pedagogisk 
konsult vid Högskolan i Borås, därav förklaringen till mitt brevhuvud. Jag arbetar parallellt 
med forskarutbildningen som biträdande föreståndare för CLU, Centrum för lärande och 
undervisning, där jag även undervisar i högskolepedagogik, handleder samt driver olika 
handledarutbildningar för universitetslärare. Min handledare är Lars-Erik Olsson (LEO), fö-
reståndare för CPU, Centrum för pedagogisk utveckling, Chalmers.  
 
 

Vänliga hälsningar 
Anngerd Lönn 



 

 Bilaga 2 
 
 
 

Jämförelse mellan min och ”medbedömarens” fördelning av handledarna i de 
olika inriktningarna 
A Forskare, B Ledare, C Tjänsteman och D en blandning av två inriktningar. 
 
 
 

Hand-
ledares 

kod-
nummer 

Medbedö-
maren tran-
skriberat in-

tervjun 

Antal delmarkeringar av ”medbedömaren”, 
min fördelning X, 

”medbedömarens” totala bedömning B 

Lika/Delvis 
Lika/Olika 

       
  A B C D  

S1 X 10 XB  1 2 L 
S2 X  3 7 XB 1 L 
S3 X  5 B 3 X 2 DL 
S4 X  1 6 XB 1 L 
S5 X 1 1 6 XB 2 L 
S6 X 2 X  1 3 B  DL 
S7 X 2 X   4 B  DL 
S8  1 4 B 2 X  2 DL 
S9  1 4 XB 1 2 L 
S10  X 1 3 B 2 4 O 
S11  1 2 XB 2 6 DL 
S12  1 X 3 B 2 4 O 
S13  12 XB  1 1 L 
S14  1 2 XB 1  L 
S15  5 XB 2 1 2 L 
S16  1 3 B 2 X DL 
T1 X 1 4 B 2 X  2 DL 
T2  1 2 XB  2 L 
T3 X 4 B 3 X  2 DL 
T4 X 6 B 5 X  1 DL 
T5 X 6 XB  3 1 L 
T6 X 1 5 XB 1 2 L 
T7 X 1     
T8 X 3 3 XB 3  L 
T9  1 2 2 X  1 B DL 

T10  1 X 4 B 1 2 O 
T11  1 5 XB 2 2 L 
T12  1 4 XB 2  L 
T13  4 B 3 X 1 O 
T14  4 B 2 X 2 1 DL 
T15  7 XB 4  1 L 

 



 

 Bilaga 3 
 
 
 

Handledarnas inriktningar och avhandlingstradition. 
A = Forskare, B = Ledare, C = Tjänsteman och D = en mix av A och B 
T 7 saknar inriktning 
 
 
 

 A B C D Monografi Samman-
läggning 

S1 x     x 
S2   x  x  
S3   x  x  
S4   x  x  
S5   x  x  
S6 x     x 
S7 x    x  
S8   x  x  
S9  x   x  
S10 x    x  
S11  x   x  
S12 x    x  
S13 x     x 
S14  x   x  
S15 x    x  
S16    x x  
T1   x   x 
T2  x    x 
T3  x   x  
T4  x    x 
T5 x     x 
T6  x    x 
T7     x  
T8  x   x  
T9   x   x 

T10 x     x 
T11  x    x 
T12  x    x 
T13   x   x 
T14  x    x 
T15 x     x 
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