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ATT BYTA PERSPEKTIV – FRÅN DOKTORAND 
TILL FORSKARHANDLEDARE 

Katarina Eriksson,  
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier 

Introduktion 
Några månader efter att jag själv blivit förd över Parnassen – krönt av en la-
gerkrans och med ett vackert diplom i handen – fick jag uppdraget att arbeta 
som biträdande handledare. Som ett led i min egen kompetensutveckling på 
detta område deltog jag i en kurs om Forskarhandledning (CUL, Linköpings 
universitet). Föreliggande essä tillkom under kursen. 

I texten behandlas hur min egen erfarenhetskunskap som doktorand blir 
en del av min ”handledningsfilosofi”. De samtal jag haft med kollegor som 
jag träffade under min doktorandtid, en konferens om forskarhandledning1 
som jag deltagit i, de diskussioner som fördes vid kurstillfällena och den lit-
teratur jag läste under kursens gång reste en rad frågor som jag i det följande 
kommer att resonera kring: I vilken grad kan jag grunda mitt eget handlande 
på min egen erfarenhet? Och hur omsätter jag erfarenheten i praktiken? På 
vilka sätt skiljer sig min doktorands situation från min egen? Vilka implika-
tioner får det för handledningen? 

Jag utgår från min egen erfarenhet och försöker ur den belysa generella 
fenomen, därmed kan man säga att jag använder mig av en autoetnografisk 
metod (cf. Hayano, 1979). 

Förhoppningsvis kan essän vara av intresse för andra juniora forskare 
som nyligen börjat handleda. 

De variabler som kommer att behandlas är Intresse för doktorandens 
forskning, Ledning och planering, Tid och tillgänglighet samt Uppmuntran 
och stöd. Texten kring varje variabel startar i min egna ganska färska erfa-
renhet av att ha ingått i doktorandkollegiet och därefter reflekterar jag över 
variabeln i relation till min roll som handledare. 
                                                      
1 Fakultetskonferens om forskarutbildning, Kansliet för Filosofisk fakultet och Utbildningsve-
tenskap, Linköpings universitet, Linköping, 22 september 2003. 
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Intresse för doktorandens forskning 
Denna variabel kan delas upp i två delar: intresse för forskningsuppgiften 
och intresse för doktorandens utvecklingsprocess till att bli en självständig 
forskare. Dessa två delar hör samman med forskarutbildningens olika ”pro-
dukter”. Varje nyantagen doktorand är tänkt att frambringa både en avhand-
ling och en forskare. (Jämför med de två motstridiga sätten att se på avhand-
lingen: som ett livsverk eller som ett gesällprov.) Oundvikligen är det svårt att 
se utvecklingsprocessen utan att ta hänsyn till produkten – ser vi en dokto-
rands process som lyckad om den mynnar ut i en medioker avhandling? Det 
är ju också så att en bra avhandling är inträdesbiljetten till att fortsätta arbeta 
som forskare. På den konferens om forskarhandledning som jag nämnde in-
ledningsvis, talades det om en obalans då man i meritvärderingen inte tar 
hänsyn till tidsaspekten: man ser enbart till avhandlingens kvalitet, och bryr 
sig inte om ifall forskaren slutfört arbetet inom rimlig tid. Resultatet kan allt-
så bli att en doktorand som antagits till ett färdigt projekt hinner skriva en 
bra avhandling medan den som skapat ett eget projekt från start – och där-
igenom fått större erfarenhet och kunskap om forskning – kan vara en bättre 
forskare, trots att han/hon skrivit en medelmåttig avhandling. 

En grundförutsättning för ett gott samarbete mellan doktorand och hand-
ledare torde vara att de båda har ett genuint intresse för själva forsknings-
uppgiften. I praktiken innebär det att doktoranden ser till att välja ett ämne 
som hon/han är intresserad av själv. Och handledaren ska se till att ha in-
tresse för de ämnen som hans/hennes doktorander arbetar med. Om någon 
part inte är tillfreds redan så här tidigt i processen, bör man överväga att fin-
na andra samarbetspartner. Intresset kan ligga på flera plan: man kan vara 
intresserad av metoden som man planerar använda, av appliceringen av en 
teori eller av det studerade objektet/den studerade verksamheten. Kanske 
kan till och med ett intresse av vetenskap och av att forska i sig vara nog för 
att orka ta sig igenom processen? Det handlar också om en ödmjukhet från 
handledarens sida: att lyssna på vart doktoranden vill med sitt projekt. Detta 
gör man till exempel genom att föreslå riktningar men inte påtvinga dem, 
det vill säga att vara öppen för diskussion. 

Under min egen tid som doktorand reflekterade jag inte nämnvärt över 
min egen utvecklingsprocess till att bli forskare. Dels berodde det nog på att 
mycket tid gick åt till att fundera över hur jag skulle gå tillväga för att klara av 
att skriva avhandlingen på utsatt tid, alternativt hur jag skulle bära mig åt för 
att få mer tid att skriva på. Dels var jag inte säker på att jag varken ville eller 
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skulle kunna få en möjlighet att fortsätta arbeta som forskare efter disputa-
tionen. 

Mot slutet av processen, men framförallt efter disputationen, började jag 
tänka mer på detta: insikten att utbildningen var över, att åren passerat och 
att jag hade förändrats under denna tid i det närmaste välde över mig. 

Min forskaridentitet kan även den delas in i två plan: min ämnesmässiga 
forskaridentitet och min plats i hierarkien. Förändringen i den ämnesmässi-
ga forskaridentiteten gick att följa ganska tydligt i mina självpresentationer 
på seminarier. I flera års tid deklarerade jag alltid truligt inför inbjudna gäs-
ter att jag inte hade en aning om vad jag skulle skriva om (det var nog fler än 
en av kollegorna som i sitt stilla sinne tänkte ”Men kan hon inte hitta på nåt 
åtminstone!”). När så avhandlingen började bli färdig, och till slut var klar, 
kunde jag plötsligt med lätthet berätta att jag sysslade med samtalsanalys av 
barns litteraturreception. 

Vad gäller min utvecklingsprocess i relation till hierarkien, kunde (kan) 
den följas i min presentation av mig själv utanför universitetet. Från att länge 
säga att jag gick en forskarutbildning, till att efter några år säga att jag var 
doktorand. Efter disputationen sade jag länge fel och kallade mig för dokto-
rand – det tog några månader innan det verkligen sjönk in att jag var klar, att 
jag var doktor. (Min process kan avläsas även i denna essäs titel: från att vara 
doktorand till att arbeta som forskarhandledare.) 

En handledare bör låta sin doktorand ge uttryck för denna osäkerhet men 
inte agera utefter den utan behandla honom/henne utifrån den position 
denne innehar. Låta doktoranden vara trevande, ”på väg” utan att känna sig 
dum eller som att den inte har rätt till sin plats. Detta gör man genom att in-
gjuta mod samtidigt som man granskar hårt men ger konstruktiv kritik. 

Ledning och planering 
Per Magnusson menar att doktoranden bör ”ha det största inflytandet över 
ledning och planering” (2002: 104). Jag anser tvärt emot att ledning och pla-
nering hör till handledarens viktigaste funktion. (Möjligen har våra olika 
synsätt med olika fakultetstraditioner att göra: Magnusson är verksam inom 
medicinska fakulteten och jag själv inom filosofiska.) På detta område tycker 
jag att man inom universitetsvärlden ska börja snegla på det ”vanliga” arbets-
livet i högre grad. Handledaren är en chef, en projekt- eller arbetsledare. En 
god ledare hjälper till att staka ut vägen, men överlåter – precis som Magnus-
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son (2002) förespråkar – detaljerna, jag skulle vilja kalla det genomförandet, 
åt adepten. 

Rent praktiskt kan det gå till så att doktoranden föreslår en arbetsgång 
med tidsplan och handledaren med sin erfarenhet föreslår förändringar för 
att göra den rimlig och realistisk. I en sådan diskussion gäller det att vara ly-
hörd gentemot varandra och att sätta avhandlingsarbetet i fokus. 

Jag kan ge ett exempel från min egen tid som doktorand. Jag skrev en 
sammanläggningsavhandling och behövde därför ett visst antal artiklar. Jag 
våndades länge över diverse uträkningar där den återstående tiden delades 
upp i lika stora delar, en för varje artikel. Hur jag än räknade skulle jag behö-
va en förlängning på minst ett par år för att få det hela att gå ihop. Då kom 
min handledare till min undsättning och förklarade att tidsåtgången per arti-
kel successivt minskar! Utan denna information hade jag sett projektet som 
helt omöjligt att genomföra. 

En viktig sak att komma ihåg vad gäller arbets- och tidsplaner är dock att 
de i princip alltid måste vara preliminära och revideras kontinuerligt. Dead-
lines som ligger nära i tid ska förstås i möjligaste mån hållas för att tvinga sig 
själv att komma framåt och att våga blotta sig även om en text inte är färdig. 
Den kanske viktigaste lärdomen som en forskarutbildning ger är kanske att 
acceptera och leva med insikten om att inget någonsin blir ”färdigt” (och att 
det mesta man gör lämnar efter sig en känsla av att det kunde ha blivit bättre). 

En annan viktig del i processen mot att bli en självständig forskare hand-
lar om ren självbevarelsedrift. Universitetet är på många sätt en utvecklande, 
kreativ och bejakande miljö men inbyggt i systemet finns ständigt ett värde-
rande som tar sig uttryck i att allt mäts och jämförs. En grund i det som är 
utvecklande är att kritisera och bli kritiserad. Att kritisera på ett schysst sätt 
är en konst i sig och kräver ofta att man är mogen och har god självkänsla. 
God självkänsla – i betydelsen att veta och acceptera vad man kan och vad 
man inte kan – behövs också för att orka utsätta sig för en detaljerad gransk-
ning och kritik. Eftersom man ständigt blir kritiserad, tror jag att det är oer-
hört viktigt att inte bygga upp hela sin identitet kring forskaridentiteten. Dan 
Kärreman (2003) beskriver det utopiska i att inte ta kritiken av ens text per-
sonligt, när man ju faktiskt blottar en del av sig själv i sin text. Jag är nog be-
nägen att hålla med Kärreman men jag tror nog att man lättare kan undgå att 
ta illa vid sig av kritiken om man har ett ”annat” liv som är vikigt för en och 
där man kan känna att man duger. Även den bästa text går att såga, därför 
kan det vara förödande om hela ens identitet är uppbyggd kring forskningen 
för då kan ju hela livet uppfattas som eländigt när ens text slaktas. 
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Tid och tillgänglighet 
Att handledarna inte ägnar tillräckligt mycket tid åt handledning torde vara 
ett av de vanligaste samtalsämnena bland doktorander. Egentligen tror jag 
dock att det i många fall handlar om kvaliteten på den tid som verkligen äg-
nas åt doktoranden. Med högre grad av tydlighet skulle en del missnöje sä-
kerligen kunna avhjälpas inom detta område. Handledaren vinner på att tyd-
ligt förklara vad denne faktiskt gör för doktoranden. Det kan ju vara så att 
handledaren läser in sig på litteratur, samtalar med potentiella samarbets-
partner och helt enkelt funderar över doktorandens projekt. Det är också vik-
tigt att doktoranden artikulerar sina förväntningar och att handledaren är öp-
pen med hur stor del av sin arbetstid hon/han kan ägna projektet. Sen bör de 
tillsammans diskutera vad som är rimligt. Note bene, att handledarens insats 
varierar beroende på var i processen doktoranden befinner sig. Detta är vik-
tigt att explicitgöra, i synnerhet om handledaren har flera doktorander från 
olika kullar samtidigt. Har man skäl att ägna doktoranderna inom samma 
kull olika mycket tid, bör dessa skäl i möjligaste mån redovisas för att för-
hindra missnöje. 

Det kan vara till stor hjälp att som doktorand läsa handböcker om hand-
ledning och om forskningsprocessen (cf. Widerberg, 1995; Philips & Pugh, 
1994; Gerholm & Gerholm, 1992). Insikten om handledarens situation kan 
fördjupas via vetskapen om att handledare ofta diskuterar doktorander med 
kollegor men inte handledning (Bergenheim, 2001). I Bergenheims studie 
framkommer också att handledare ofta känner sig ensamma, osäkra och – 
precis som sina juniora kollegor – är måna om sin prestige. 

Uppmuntran och stöd 
Uppmuntran och stöd är kanske en handledares allra viktigaste uppgift. 
Ämneskunskap kan i värsta fall inhämtas från annat håll och en välorganise-
rad doktorand kan om det kniper planera sitt arbete själv men det stöd och 
den uppmuntran en handledare kan ge torde väga tyngre än någon annans. 
Kan man inte få motsvarande uppmuntran hemifrån? Eller på något annat 
sätt inom forskarvärlden, till exempel genom att bli publicerad, göra en upp-
skattad insats på en konferens? Handledarens exklusiva ställning på upp-
muntrans- och stödområdet har att göra med det täta samarbetet och med att 
handledaren följer med i hela processen, i alla tankevändor och alla omprio-
riteringar och nyorienteringar som ett avhandlingsprojekt kan ta. 
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Målet med stöd och uppmuntran bör vara att förmedla till doktoranden att 
processen kommer att lyckas men att X och Y måste förändras. Att uppnå 
detta ter sig mycket svårt: en del av vägen dit är i alla fall det sätt på vilket 
handledaren adresserar doktoranden, att till exempel föreslå och diskutera 
förändringar i stället för att bestämma dem samt att läsa doktorandens texter 
utifrån dess egna premisser. 

Avslutning 
Denna essä syftar till att komma ett steg närmare ”den goda handledningen”. 
Jag har konstaterat att man kan ha nytta av sina egna erfarenheter av att ha 
varit doktorand. Men det är viktigt att komma ihåg att doktorandens situation 
inte är identisk med ens egen bild av doktorandlivet. 

Några ledord för god handledning som återkommer i min essä är öd-
mjukhet, tydlighet och öppenhet. Omsatt i praktik innebär det att lyssna, att 
föreslå men inte påtvinga, att ingjuta mod men granska kritiskt och att vara 
”chef” i betydelsen arbetsledare. 

Sammanfattningsvis ska man som handledare uppmuntra doktoranden 
att artikulera sina förväntningar så man kan diskutera dem. Handledaren ska 
också se till att preliminära arbets- och tidsplaner upprättas. 

I handledning ingår dessutom att förmedla hur man hanterar den kritiska 
miljön inom universitetet. Att acceptera och leva med insikten om att inget 
någonsin blir ”färdigt” kan inte läras ut utan måste växa fram hos individen, 
det är likafullt viktigt att diskutera detta kontinuerligt. En annan sak som bör 
diskuteras är strategin att inte bygga upp hela sin identitet kring forskariden-
titeten. 

Den goda handledningen måste också få växa fram och ständigt utvecklas 
bland annat genom att ta sig tid att fundera över vad det kan omfatta! 

Epilog 
Några år har nu passerat och min första adept har ventilerat sin licentiatav-
handling och jag har därmed varit ordförande för mitt första licentiatsemina-
rium. 

Vi blev godkända båda två! 
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