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Förord 

Med denna studie vill vi ge vårt bidrag till diskussionen om hand
ledning inom forskarutbildningen. Att få större kunskap om, förstå
else för och insikt i de psykosociala processer som ingår i forskarut
bildningen är, enligt vår åsikt, en del i skapandet av den goda forskar
utbildningen. Under arbetets gång har vi fått reaktioner, både intellek
tuella och känslomässiga, som visat på det stora intresset för dessa 
frågor. Många doktorander verkar uppleva att en stor del av deras 
framtid är beroende av arbetet med avhandlingen - att det kort sagt 
inte bara handlar om att skaffa sig ett "körkort" . 

Arbetet med studien började när vi blev engagerade i doktorand
rådets arbete på Institutionen för pedagogik och psykologi (IPP) vid 
Linköpings universitet. Diskussionerna var många och långa om hur 
handledning borde vara och inte vara. Vi ansåg att det borde vara 
möjligt att beskriva forskarhandledningen och tog kontakt med stu
dierektorn för forskarutbildningen på IPP, Maj Klassen. Hon tyckte 
att det var en god ide att göra en studie och rekommenderade oss att 
prata med Berit Askling, som då var vicerektor och ansvarig för kva
litets frågor på universitetet. Genom henne fick vi ekonomiska medel 
till att genomföra projektet och Maj Klasson blev vår handledare. 

Hösten 1994 skickade vi ut de första enkäterna, efter diskussioner 
med företrädare för olika institutioner på universitetet. Detta råkade 
ske just när man börjat diskutera universitetets kvalitetsarbete, och 
några uppfattade s tudien som en utvärdering av deras verksamhet, 
inte som en vetenskaplig studie. Detta lärde oss bl.a. att det ibland 
kan vara svårt att få tillgång till studieobjekt, eftersom föreställning
arna om forskningsprojekt och deras syfte kan skilja sig ifrån projek
tens verkliga syften och genomförande. 

Våren 1996 deltog vi första gången i NFPF:s (Nordiska Föreningen 
för Pedagogisk Forskning) årliga konferens för att redovisa delar av 
enkätstudien och där träffade vi Per Lauvås och Gunnar Handal från 
Oslo universitet. De såg välvilligt på studien (vilket inte alla gjorde), 
och det gav oss mod att fortsätta på den inslagna vägen. 

Hösten 1996 gjordes de sista intervjuerna och sedan dess har vi ar-
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betat med att göra en sammanställning av resultaten och sätta in dem 
i ett vidare perspektiv med stöd av teori och forskning inom områ
det. Vid denna tidpunkt kom Sven Hartman att bli vår handledare 
och mentor i det for tsatta arbetet, eftersom Maj Klasson börjat arbeta 
på Högskolan i Borås. 

Våren 1997 var vi å ter p å NFPF:s konferens och presenterade vårt 
material, men denna gång med utgångspunkt från intervjustudien. 
Under 1997 hade vi också ett seminarium på IPP. De diskussioner 
som uppstod vid dessa tillfällen har betytt mycket för inriktningen 
på denna skrift. 

Vår gemensamma doktorandh andledare, Kjell Granström, har 
hela tiden stött oss i vårt arbete, även om han då och då har antytt att 
arbetet tagit tid och engagemang från vårt avhandlingsarbete. Det 
var natmligt för oss att bereda möjlighet för Kjell och Sven att bidra 
till denna skrift med utgångspunkt från hur de ser på handledning 
av doktorander. 

Avslutningsvis vill vi säga att resan varit lång, drygt fyra år, och 
det är svårt a tt beskriva ett arbete som pågått under så lång tid, spe
ciellt när man själv är en del av den utveckling som beskrivs. Under 
dessa år har vi haft en oerhörd nytta av att vara två som har vridit 
och vänt på frågor, formuleringar, etc. Inger har under tiden hunnit 
med att både byta arbetsplats - hon arbetar nu på Väg- och Trafik
forskningsinstitutet (VTI) i Linköping - och vara föräldraledig. Där
för är det Johan som lagt ned mest tid på studien. slutresultatet, dvs. 
denna skrift, är dock ett teamarbete där vi båda står för skrivning
arna . 

Bankeryd & Linköping i juni 1999 

Johan Näslund & I11ger Engström 
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Introduktion 
av Kjell Granström och Sven G. Hartman 

DEN UPPSATS SO M presenteras i denna bok är en rapport från ett pro
jekt som Johan Näslund och Inger Engström genomförde på uppdrag 
av kvalite tsrådet vid Linköpings universitet. De var själva doktoran
der när projektet startade . Vi två som skrivit introd uktionen har varit 
deras handledare: Kjell för deras avhandlingsarbeten och Sven för 
projektrapporten. 

Johan och Inger har eftersträvat att fånga såväl doktorandernas 
som handledarnas syn på den gemensamma färden mot en fu llbor
dad avhandling. Därför har de också önskat a tt deras båda handle
dare skulle skriva något om sinn reflektioner om relationen mellan 
forskars tuderan de och ha ndledare i ansl utning till deras rapport. 

Rapporten redogör för hur doktorander och handleda re ser p å 
sina roller och hur mötet mellan rollerna kan te sig. Den ger en in
blick i fo rskarutbildningens vardag och lyfter fram generella och vik
tiga d rag i handledningsrelationen. Vi föreslår a tt forskarstuderande 
och handledare läser den och diskuterar innehålle t tillsammans, och 
särskilt d å de delar som h ar relevans för relationen mellan p arterna. 

ATT SKRIVA EN AVHANDLING eller ett omfattande vetenskaplig t ar
bete är ofta förenat med stor vå nda, mycke t arbete, och stor sjä lv
övervinnelse, men det är också en kä lla till både glädje och lärande. 
Det är en stor sak, inte enbart för doktoranden utan också för dennes 
omgiv ning. Speciellt under s lutfasen av arbetet finns en risk a tt var
dagliga sysslor och åtaganden kan upplevas som oväsentliga och stö
rande. Tålamode t h os de närmaste - familjen och vännerna - sätts 
ibland på hårda prov, utan att doktoranden själv förstår det. 

Medan avhand lingsarbetet pågår är relationen mellan den forskar
s tudera nde och handledaren mycket viktig. I Sverige har vi ett sys
tem som innebär att varje forska rstuderande tilldelas (eller väljer) en 
handledare, som i de flesta fa ll följer arbetet från s tart till mål. Hand
leda ren är den person som, föru tom doktoranden själv, blir mest in
satt i arbete t. Tanken är att handledaren skall introducera doktoran-
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den i forskarvärlden och göra honom / henne förtrogen med dess ve
tenskapssyn, sätt att samla forskningsm ateriat bearbeta da ta, och 
presentera forskningsresultat. Det handlar således om en insocialise
ring; här ska vi endast kort beröra några viktiga punkter i denna so
cialiseringsprocess. 

Om skrivandet 

Får en avhandling skrivas hur som helst? Hur gör man en avvägning 
mellan forskarsamhällets konventionella krav och författarens even
tuella önskemål om att finna personliga uttryck? Enligt vår mening 
är det en vik tig aspekt av handledningen att författaren får stöd att 
utveckla ett eget skriftspråk som ska p assa hans/hennes sätt att arbe
ta, samtidigt som språket måste fylla de krav på klarhet och stringens 
som gäller i vetenskapssamhället 

Ofta är dessvärre det s.k. vetenskapliga skrivsättet otympligt. Det 
förment vetenskapliga språket kan bli ett sätt att hålla läsaren utan
för. Ett sådant språk fungerar som social markör; författaren visar vil
ken grupp han/ hon önskar bli accepterad av, men d et underlättar 
inte spridningen av forskning till allmänheten. Vi menar att en for
skare skriver både för vetenskapssamhället och för en bredare allmän
het. Hur detta kommer att påverka textens utformning får avgöras 
från fall till fall, men det är viktigt att handledaren hjälper till att byg
ga upp en språklig medvetenhet hos doktoranden. 

En bildningsresa 

När en forskarstuderande ger sig i kast med sin uppgift kan m ycket 
hända: ena veckan bemästrar han/ hon situationen och avgränsar 
med stadig hand sitt problemområde; någon vecka senare har dokto
randen uppslukats av området oc:h kämpar frenetiskt med att få per
spektiv på problemen och ordning på begreppen. 

Samtal med studiekamrater, forskarkontakter, nya tidskrifter och 
böcker -doktoranden får ständigt nya intryck och ideer. Avhand
lingsskrivandet förändras medan det pågår. Handledarens uppgift är 
att, som den mer erfarne, stödja doktoranden i sökandet, uppmuntra 
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till utbli ckar och djupdykningar, men också se till att detta inte blir 
ett flyktförsök bort från skrivandet. 

I gynn samma fall kan det uppstå en d ialog mellan doktoranden 
och avhandlingstexten. Några mödosamt nedtecknade ord, eller flera 
sidor fångade under några inspirerade timmar, kan göra det klart för 
doktoranden vad han/ hon tänker; nya sammanhang upptäcks, nya 
insikter ges genom textens förmedling. 

En forskarutbildning sträcker sig över flera år. Under denna per
iod hinner mycket inträffa som ändrar doktorandens sätt att se på sig 
själv, på tillvaron i stort och på forskningsuppgiften i synnerhet. 
Detta är i själva verket ett av målen med utbildningen - forskarut
bildning som en personlig bildningsresa. 

Färdvägen och det slutgiltiga målet för en sådan resa kan inte, och 
bör inte, d etaljregle ras på förhand. Handledaren bör inte ställa sig i 
vägen. H andledaren måste tillåta att också det okända och okontrol
lerade sker. Detta är en s ida av den tilltro man bör visa varandra på 
bildningsvägen . Å andra sidan måste handledare också motsvara 
doktoranders förväntningar och säga ifrån tydligt och klart om resan 
alldeles h åller p å att gå över styr. 

Tid och ork 

Det är ofta ont om handledare och handledare har oftast ont om tid. 
Tiden är en bristvara för såväl forskarstuderande som forskningsle
dare. Det är vanligt att man försöker p recisera mängden handledning 
som en doktorand har rätt till genom att ange ett bestämt antal tim
m ar per studerande och läsår. Det är bra att tydliggöra vad dokto
randen har rä tt att kräva. 

Samtidigt ska man vara klar över, a tt det är svå rt att inringa hand
ledningsprocessen i timmar och minuter. Ofta är det den icke inboka
de tiden som ger de s tora effekterna . Småpratet mellan handled
ningstillfällena, i korridoren eller fikarummet, håller liv i tänkandet 
både hos handledare och doktorand. Det är därför som d et är så vär
defullt med funge rande forskningsmiljöer. Men det ställer stora krav 
på handledaren att hålla många bollar i luften samtidigt. 

Den informella handledningen kan vara lika ansträngande som 
den som skrivs in i kalendern. Plötsliga infall, snabba beslut måste få 
möjlighet att övergå i eftertankens kranka blekhet; och sådant tar 
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både tid och kraft för såväl doktorand som handledare. 
Tiden är dyrbar för båda parter. Därför är det viktigt att man är 

ärlig och talar om ifall man inte hunnit läsa överlämnade texter. När 
tiden är knapp bör man tillsammans planera hur man skall dispone
ra den på bäs ta sätt. Erfarenheten visar att det kan vara motiverat att 
sätta av mycket tid i början och i avslutningsfasen av avhandlings
projektet. 

Nu räcker det! 

Till handledarens uppgifter hör givetvis att stödja doktoranden i ar
betet med att få fram en bra avhandling men också att slå vakt om 
vetenskapssamhällets kvalitetskrav. Det är inte alltid som dessa upp
gifter låter sig förenas utan komplikationer. Här bryts doktorandens, 
handledarens och vetenskapss?..:-nhällets intressen mot varandra. 

Doktoranden vill naturligtvis att avhandlingen ska bli bra, men 
inom rimlig tid. När allt kornmer omkring är ju avhandlingen bara 
ett av flera inslag i en utbildning som s ka kunna genomföras på fyra 
år: det är vad högskoleförordningen föreskriver och längre än så 
räcker inte pengarna . - Des!'utom är det först när avhandlingen är 
klar som man kan få möjligheter att skriva verkligt spännande saker. 

Handledaren, å andra sidan, vill slippa undan det akademiska 
skvallret. Kollegerna lurpassar på va rand ra och försitter aldrig en 
chans a tt angripa den som inte sätter kraven tillräckligt högt, eller 
den som ger sig in på andras revir. Vid en disputation är det inte 
bara doktoranden som ställs till svars. På ett m er informellt p lan 
granskas även handledaren och forskningsinstitutionen ingående. 
Den granskningen kan ofta vara betydligt tuffare än den som ägnas 
åt avhandlingen. 

Vctenskapssa/11/Jii!/ct ji:imför sig med internationella förebilder och 
beroende på vilka förebilder man väljer säger man: Det är för myck
et! eller - Det är för litet 1 Det enda man brukar kunna enas om är det 
nog var bättre förr. 

Doktorandens, hand ledarens och vetenskapssamhällets intressen 
låter sig inte beskrivas närmare här, men så mycket är i a lla fall klart 
att spänningarna dem emellan tycks ha lett till att kraven på avhand
lingarna successivt har skruvats upp. Ständigt litet bättre, litet mer 
och litet tjockare . Inom det samhällsvetenskapliga och humanistiska 



INTRODUKTION 13 

forskningsområdet är det i dag näs tan inte någon som blir klar med 
sin forskarexamen p å s. k. normalstudietid. Det är tydligt att här finns 
en osynlig norm, som inte stämmer överens med den som funnits i 
högskoleförordningen. Ä ven om bestämmelserna på d enna punkt yt
terligare har skärpts på senare tid, kvarstår förhållandet att det fort
farande finns osynliga normer vid sidan av de synliga. 

Vi anser a tt varje handledare noga bör begrunda vilka motiv som 
styr avgörande t om när en avhandling kan släppas upp till disputa
tion. Det får inte v ara så a tt det blir handledarens egna intressen, 
uppenbara eller fördolda, som bestämmer när d e avgörande orden 
kan fällas: N u får det räcka! 

Om självfixeri ng 

Den som arbetar m ed en avhandling är, och skall vara, helt inriktad 
på detta arbete. Det är bl.a. därför som det är så svårt att kombinera 
avhandlingsskrivande med deltidsa rbete. Deltidsstuderande m åste 
s träng t taget vara ännu mer inriktade på sitt skrivande än heltids
doktorander. 

Denna fo rm av egocentrism måste handledaren och doktoranden 
lära sig hantera ti llsammans. Ofta kommer svå righeterna till uttryck i 
hur tiden används. När doktoranden är i slutskedet och försöker få 
d istans till sin text, sker det många gånger me~ en förvän tan på att 
handleda ren och he la världen skall s tå beredd a tt läsa, kritisera, redi
gera, di stribuera , trycka etc. Ur11gänge med and ra avhandlingsskri
benter brukar vara utvecklande och kalibrerande för d en sociala 
medvetenheten i sådana fa ll. 

En ojämlik relation 

H and led ningsrelati onen är in te en jiimlik relation. Man har olika sta
tus i forskarsamhä llet. Doktoranden är beroende av handledaren, 
handleda rens tid, forskningsmcdel, kontakter, men även av handled
arens egen karriär. 

Doktoranders arbeten kan ibland komma väl till p ass i handleda
rens meritcringssträvanden. Det finns d oktorander som upptäcker 
att de inte främst samlar d ata för sin egen doktorsgrad , utan till 
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handledarens professorss tol. Det kan vara svårt för en doktorand i 
beroendeställning att påtala detta, men också svårt för handledaren 
att i sin karriäriver inse vad som händer. Detta är en problematik 
som bör synliggöras. Det finns därför god a skäl a tt vid sidan av 
handledaren utse en relativt oberoende bihandledare med vilken 
doktoranden kan diskutera sådana frågor. Bihandledaren skall också 
bidra med specialistkunskap som den ordinarie h andledaren inte be
sitter. 

Forskaretik 

Varje forskarutbildning brukar innehålla kursmoment som behand
lar forskningsetik Då tar man upp frågor som rör etiska aspekter av 
förhållandet mellan forsk aren och hans/ hennes arbete med p ersoner 
som deltar som försökspersoner eller informanter. Den här studien 
ger oss anledning att vidga begreppet något och även tala om for
skaretik och handledaretik 

Under handledningsprocessen bör man tillsammans begrunda 
den hederskodex som borde förknippas med all forskning. Både den 
forskarstuderande och handledaren står så att säga i Sanningens 
tjäns t. Det innebär att man inte får fuska, inte får dölja eller förtiga 
något som kan vara av vikt för att nå kunskapen, att alla slutsatser 
ska vara förankrade i redovisat material, att man inte får tillmäta sa
ker olika vikt all t eftersom det passar, att man är noga med språket 
och inte slarvar m ed begreppen. 

Det finns en hederskodex för professorer utformad av professors
föreningen inom SULF. Den hör man inte ofta talas om. Vi tror att så
dana frågor bör diskuteras, också av de forskarstuderande. Vid uni
versitet i Oslo finns en motsvarande hederskodex speciellt riktad till 
dem som i:ir handled<~re . Alla handledare och forskarstuderande kan 
lära av den. Därför har vi bett författarna att ta med denna norska 
kodex som en bilaga i den här boken. (Se bilaga 1.) 

En gång i tiden tilli:impades ofta ett slags h alvfeodalt system, som 
innebar att handledare publicerade sina doktoranders arbeten, eller 
delar av dem, i eget namn. Den här tendensen finns kvar och kam ou
fleras ibland genom att handledaren står som medförfattare till texter 
där han/ hon inte har skrivit en stavelse. På denna punkt finns det 
mycket olika traditioner inom olika discipliner. Ändå måste dessa 
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företeelser anses vara tvivelaktiga ur etisk synpunkt. Det är natur
ligtvis så att författaren har upphovsrätten till sin text. 

Å andra sidan är det dessbättre så att forskning mer och mer blivit 
en samarbetsprocess. Handledaren får naturligtvis gärna använda 
sina s tuderandes arbeten som influenser i d en egna forskningen. 
Men ett etiskt krav är att detta redovisas på sedvanligt sätt, genom 
referenser, och att det sker i samförstånd med författaren. Principen 
är att varje förfat tare har rätt till sin egen text, eller sitt eget material, 
oavsett vilken status hon / han har i den akademiska hierarkin. 

Detta kan va ra känsligt och skapa konflikter. En god tumregel är 
att i varje arbete, som har mer än en författare, bör man ange hur an
svarsfördelningen har varit mellan de medverkande, och om möjligt 
även vem som har skrivit vad. 

I vissa sked en av forskningsprocessen blir relationen mellan h and
ledare och doktorand mycket tä t. Det rör sig om ett intellektuellt 
samspel, ett givande och tagallde, ett lyssnande p å djupet för att nå 
fram till ännu inte klarlagda tankar och ideer. Detta kan skapa spän
ning mellan parterna. Denna ::.pänning läggs ovanpå det beroende
förhållande som alltid råder mellan forskars tuderande och handled
are. 

Man måste vara med veten om att detta beroende är asymmetriskt. 
Det är den forskarstudera nde som tar de ekonomiska, tidsmässiga 
och personliga riskerna. l e tt sådant läge är d et viktigt att handleda
ren inte utnyttjar sitt övertag gentemot doktoranden. Själva relatio
nen mellan handledare och doktorand får inte bli alltför nära och pri
vat. Om så sker kan ha ndledarens professionella omdöme riskera att 
gå förlorat. 

Man skulle i detta sammanhang kunna tillämpa samma typ av 
etiska regler som gäller mellan terapeuter och patienter. Sexuella re
lationer mellan handledare och forskarstuderande kan inte accepte
ras. Mot bakgrund av vad vi tidigare sagt om intensite ten i rela tio
nen, kan det naturligtvis inträffa att gränsen passeras. Om så sker bör 
man, i likhet med hur man hanterar sådana problem i terapeutiska 
sammanhang, frånträda rollen som handledare. En annan handled
are måste i så fall träda ti ll. 

Om vi bortser från det sexuella inslaget finns det vissa likheter 
m ellan en handledarrelation och ett äktenskap. När relationen ingås 
är parterna fy llda av förhoppningar, tillförsikt och entusiasm . Det 
finns d ock många gånger en mängd orealistiska förväntningar både 
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hos handledare och handledd. De inblandade kan inledningsvis ha 
svårt att se brister och svagheter hos varandra. Så småningom, lik
som i de flesta äktenskap, uppdagas emellertid dessa. Doktoranderna 
upptäcker att handledaren har "andra vid sidan om"; det finns andra 
doktorander och andra projekt som gör anspråk på handledarens tid. 
Handledaren har inte tid, visar bristande intresse och liten förståelse 
för doktorandens avhandlingsämne. Och handledaren blir besviken 
på doktoranden som inte producerar texter i den omfattning som 
förespeglades. På samma sätt som ett äktenskap utsätts för påfrest
ningar och slitningar, innebär även handledningsrelationen en källa 
till besvikelse. 

Att kunna flyga själv 

När avhandlingsarbetet närmar sig slutfasen inträder ofta en frigör
elseprocess som kan vara plågsam för handledaren. Doktoranden 
skall strax stå på egna ben och försvara sin avhandling. Denna pro
cess kan innebära ett förnekande, eller ett förminskande av handle
darens betydelse. Ibland uppstår gräl i slutfasen. När uppriktigheten 
saknas kan grälen leda till en brytning. Även om det inte alltid slutar 
så dramatiskt, sker ändå i många fall en sorts "uppgörelse", eller sna
rare frigörelse från handledaren. Detta är inte ett misslyckande -
tvärtom. En ny och självständig forskare har lämnat puppan och fly
ger snart på egna vingar mot nya upptäckter, nya forskningsprojekt, 
och kanske mot en nyupptäckt av de närmaste. Om erfarenheterna 
på vägen mot detta mål handlar denna rapport. 



Handledning och forskarutbildning 
Personerna, miljön och tiden 



"In the new, mo re powerful modal logic, we ask of a pro
p osition not whether it is true or false, but in what kind of 
world i t would be true. It is the case, moreover, that if it can 
be demonstrated true in all conceivable possible worlds, 
then it is almost certainly a truth that derives from the n a
ture of language rather from the world." 

Jerome Bruner, Actual Minds, Possible Warids 



Inledning 

Inom universi tets- och högskolevärlden diskuteras ofta forskarut
bildningen och dess förutsättningar för att lotsa doktorander fram till 
en för individen, den vetenskapliga världen, och samhället, accepta
bel avhandlings- och kunskapsnivå. Bland dessa förutsä ttningar intar 
handledningen av doktorander den enskilt v iktigaste delen (Brown 
& Atkins, 1988; Phillips & Pugh, 1994). 

I Sverige diskuteras denna form av vägledning mer intensivt 
under vissa perioder. De senaste åren har debatten återigen tagit fart 
och Linköpings universitet är inget undantag. 1994 tog doktorander
na och dåvarande studierektorn på forskarutbildningen vid Ins titu
tionen för pedagogik och psykologi, initiativ till det projekt som 
denna rapport är en redovisning av. Projektet finansierades av kvali
tetsrådet vid Linköpings universitet. Syftet var att ta fram ett under
lag för en diskussion om handledning inom forskarutbildningen vid 
universitetet. 

Om det var svårt att komma igång och få tillåtelse att studera for
skarutbildningsarenan- vi lyckades inte med en institution- så har 
det varit ännu svårare att i skrift ge rättvisa åt det vi studerat. Det är 
också svårt a tt helt och hållet frigöra sig ifrån sina egna erfarenheter 
och upplevelser. Vi har därför valt att försöka hålla oss så nära em
pirin som möjligt. 

Rapporten börjar med en redovisning av den litteraturstudie som 
gjorts, därefter redovisas enkätstudien med både slutna och öppna 
svar. Efter det följer en redovisning av intervjuerna och diskussionen. 
För att inte belasta den löpande texten med alltför mycket siffror har 
en sammanställning gjorts av dessa och lagts som en bilaga till rap
porten. (Se bilaga 2.) 



Vetenskapssamhällets bidrag 

FÖRVÄNTNINGAR PÅ FORSKARUTBilDNINGEN 

Phillips & Pugh (1994) skriver om den nyblivne doktoranden som vet 
vem hon/han är, och som känner sig kunnig och kompetent. Det 
dröjer dock inte länge innan doktoranden börjar ifrågasätta sin egen 
självbild. Utifrån dessa tvivel på sig själv ska doktoranden lyfta sig 
till en bild av sig själv (identitet) som en kompetent och professionell 
person, som vet sina egna gränser och har förmågan att erkänna och 
begära hjälp när hon/han inte vet eller kan. För att lyckas med detta 
måste doktoranden ta ansvar för sin egen utveckling. 

In doctorcd cducation, you have to take responsibility for managing your 
learning and for getting yourself a PhD. Of course, there will be people 
around to help you -your supervisor, other academics in your department, 
fellow students and so on. Some of them will even tell you what, in their 
opinion, you have to do to obtain the degree; bu t responsibility for determining 
wlrnt is rcquin:d, as weil as carrying i t out, rcmains fi rmly with you. 

Phillips & Pugh, 1994, s. 2 

Tidigt måste doktorand och handledare diskutera vilka målsätt
ningar de har med forskarutb ildningen (Phillips & Pugh, 1994). I 
detta ingär att man också tar upp vilka förväntningar som institutio
nen/ fakulteten, universitetet och samhället har på utbildningen, för
väntningar som inte alltid är överensstämmande. Som exempel på a tt 
det kan vara e tt problem om förväntningarna är olika från olika in
tressenter, tar Phillips & Pugh upp situationen där en doktorand vill 
ge ett eget signifikant bidrag till vetenskapen, men har en h andledare 
som nwst ii r intresserad <W en snabb problemlösning, dvs. att for
skarutbildningen sk<l genomföras så snabbt och smidigt som möjligt. 
Motsatsen kan naturligtvis också förekomma. 

Burgess, Polc & Hockey (1994) ställer frågan om det är produkten 
eller processen som är styrande, dvs. vilken vikt lägger olika aktörer, 
eller grupper, pa produkten/avhandlingen respektive processen/ ut-
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vecklingen av doktorandens bidrag? l Pearsons (1996) studie var 
handledare från såväl tekniskt/naturvetenskapliga som humanis
tiskt / samhällsvetenskapliga fakulteter överens om, att doktoranden 
förväntades "äga" sitt material och kunna visa på originalitet i data 
eller analys av data. 

Gerholm & Gerholm (1992) menar att i det gamla forskarutbild
ningssystemet låg tonvikten på forskning, medan det i det nya ligger 
på utbildning. En vanlig forskarutbildningsfråga blir då vad man kan 
kräva av en avhandling. Framför allt blir denna fråga aktuell för dem 
som gör sin avhandling inom ett forskningsprojekt. Handledaren för
väntar sig kanske snarast resultat till forskningen, medan doktoran
den ser projektet som en del i sin utbildning och anser att det också 
finns annat än projektet som är viktigt för henne / honom i utbild
ningen. Den spänning som finns mellan doktorandernas önskan om 
vetenskaplig vägledning och deras behov av att utveckla oberoende, 
finns enligt Pearson (1996) nedärvd i forskarutbildningsprocessen. 

En fråga som hör samman med ovanstående är den om forskar
utbildningen måste vara likad:1n inom olika fakulteter och ämnen. 
Fram till1996 har det funnits olika forskarutbildningstraditioner som 
präglat hur avhandlingen ska se ut (t.ex. monografi eller samman
läggningsavhandling) och hur lång tid utbildningen tar (t.ex. hur 
mycket teamarbete som ligger bakom avhandlingen) (Gustafsson, 
1996) . Detta flexibla synsätt är nu under press från statsmakterna och 
frågan blir tvåfaldig: vad beslutar statsmakterna och vad gör univer
siteten? När dessa rader skrivs vet vi vad statsmakterna vill. Frågan 
som å terstår är: vad kommer universiteten att göra? 

HANDLEDARRELATIONEN 

Hawkins & Shoet (1989) har i en bok om handledning inom hjälpar
yrken gjort en indelning av handledning i olika kategorier utifrän om 
handledaren har ansvar för den handleddes arbete eller ej, om det är 
handledning under utbildning, eller om det är handledning för yr
kesverksamma, sc1mt om det är en kollegial handledning. Dessa kate
gorier överensstämmer i huvudsak med Lauvås & Handal (1993). 
Dessutom kan formen skilja sig åt, d vs. om det är individuell eller 
grupphandledning. Enligt Hawkins & Shoet (1989) innebär de olika 
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kategorierna av handledning, olika p rocesser och olika roller för 
både handledare och handledd. 

Smith (1995) skriver att kraven på den vetenskaplige handledaren 
har ökat under 1990-talet. :'-Ju ska handledaren inte bara vara en tra
ditionell akademisk handledare, utan även arbetsledare och projekt
ledare. Som akademisk handledare ska handledaren vägleda dokto
randen i ämnet, i hur man bedriver forskning, och i övrigt underlätta 
för doktoranden att bedriva sin forskning och sina stud ier. Hand
ledarens ansvar är här främst inriktat på att stödja doktoranden. Som 
arbetsledare ska handledaren ta arbetsgivaransvar i olika avseenden 
och som ledare för ett projekt är handledaren ansvarig för projektet 
inför en anslagsgivare. 

With all these varied press:~.res on our competence, we are clearly moving 
into the age of the hybrid lecturer. We are becoming lecturer-managers, so to 
speak. 

Smith, 1995, s. 33 

Jensen, et al. (1991) reflekterar över forskarhandledningens psykologi 
och menar att när doktoranden hamnar i ett större forsknin gsprojekt 
som leds av handledaren minskar, på gott och ont, utrymmet för 
doktorandens egna ideer. 

Ä ven om en elegantare eller mer allmängiltig lösningsmetod hittas senare, 
finns inte tid att istället utveckla den. Men om frihe ten att själv s tyra avhand
lingsarbetet är starkt begränsat, är i gengäld uts ikterna goda till en färdig av
handling "enligt tidtabellen". 

Bargholtz et al. 1994, s. 25 

Phillips & Pugh (1994) ser handledaren som en viktig rollmodell. Inte 
utifrån "gör som jag säger" u tan "se hur jag gör". De betonar att det 
är viktigt för doktoranden att handledaren är genuint intresserad av 
att forska då det i förs ta hand är en forskarutbildning. 

As PhD students get closer to the goal of gaining the research degree, so too 
do they get doser to recognition as a full professional. But becoming a full 
professional means more th:m having completed a research project to a satis
factory standard: i t means being able to contribute fully to academic Iife. It is 
part of the supervisor's job to hel p students preparefor this. 

Phillips & Pugh, 1994, s. 167 
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Hockey (1995) visar i sin undersökning att handledaren även kan 
vara mer än en akademisk handledare och stödja doktoranden i per
sonliga problemsituationer. Hockey har undersökt detta utifrån att 
handledaren har både intellektuella och känslomässiga skyldigheter. 
Den känslomässiga inbbndningen kan både underlätta och försvåra 
handledningen, enligt Hockey. Han menar att handledaren kan tycka 
om och identifiera sig med doktorandens känslor så mycket, att det 
hindrar handledaren från att vara en god akademisk bedömare. Ju 
fler sociala aktiviteter som handled are och doktorand har gem en
samma, d esto större risk för "överengagemang" från handledarens 
sida. Det fam1s i Hockeys studie även indikationer p å att denna när
het mellan doktorand och handledare kan bli påverkad av institutio
nens kultur. 

Phillips & Pugh (1994) tar upp delat handledarskap. Det kan vid 
första anblicken verka enbart positiv t med mer än en handledare, 
eftersom det innebär fler a tt lära sig av. Det kan dock lätt uppstå pro
blem när det gäller vem som är ansvarig, att doktoranden får olika 
råd, a tt doktoranden spelar ut handledarna mot varandra och att 
doktoranden få r svårt med den akademiska helhetssynen i avh and
lingen. Phillips & Pugh gör en lista över "gyllene regler" som måste 
följas (se nedan) om doktoranden ska ha fler än en handledare. 

l. l ns is t on preliminary joint meeting w here all three of you discuss how the 
project should develop. 

2. Ensure that your two supervisors have (at the very !east) telephone contact 
with each other once a term. 

3. Try to arra nge a three-w ay meeting once a year. 

4. t\ lw ays send each supervisor a copy of what you are currently writing bu t 
m <lkc i t clear w he ther i t is ' fo r information only' or 'for comments' . This will, 
o f course, d epend on how you have agreed to dividt> the work between your 
s u pervi!>ors. 

5. Keep each of them info rmed of wha t you are doing and how they are re
spond ing to thi\t w ork. 

Phillips & Pugh, 1994, s. 11 

Bourne r & Hughes (1991) föreslår, efter a tt ha läs t en tidigare upp
laga av Phillips & Pugh (1987), en ny modell för delat handledarskap. 
De anser att alla handledare ska möta doktoranden i gemensamma 
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möten som är fastlagda för den förväntade handledningstiden, och 
där doktoranden ska vara ansvarig för och förbereda vad som ska tas 
upp på dessa möten. Denna "team-modell", eller styrgruppsmodell, 
skulle enligt Bourner & Hughes skapa förutsättningar för a tt grup
pen skulle kunna ta mer risker, producera mer realistiska ideer (om 
än inte så många) och skapa "ett psykologiskt hem" för doktoranden. 

Acker, Hill & Black (1994) gjorde en kvalitativ studie av dokto
randhandledning på psykologiska och pedagogiska institutioner vid 
tre brittiska universitet utifrån frågan om det var en teknisk/rationell 
eller en förhandlande l överenskommande modell som var mest 
framträdande i doktorandhandledningen. Frågeställningen baserade 
sig på att många de sista åren framhävt den tekniska/rationella mo
dellen, som den som kan åstadkomma goda resultat, dvs. flest fär
diga forskare. I enlighet med de brittiska kraven på kortare forskar
utbildning (som liknar den i Sverige) försöker handledarna bli mer 
direktiva (tekniskt/ rationella) i sin handledning för att kunna svara 
mot samhällets krav. Många handledare beskrev också forskarutbild
ningsprocessen i relativt väldefinierade steg/stadier. När väl dokto
rander och handledare börjat sitt gemensamma arbete känneteckna
des det dock, enligt undersökningen, av förhandlingar och omför
handlingar i ett flera aspekter och en anpassning från doktoranden 
till rådande situation. 

Students h<~d in common the tendency to come to terms with whatever the si
tu<ltion offered. Only <1 few changed supervisors, even when their dissatisfac
tion w<~s apparent. lnste<ld , they <1ppeared to devise strategies fo r coping with 
their situation. 

Acker, Hill & Black, 1994, s. 496 

Tillfredsställande handledning tycks gå hand i hand med tillfreds
s tällande kontakter med m<1nga andra inom den akademiska världen 
i stort och kontakter bi\de inom och utom ins titutionen (Pearson, 
1996). 

Tf the cr itica l role of the s upervisor is to encourilge the development of inde
pendence in research prilctice, then encourilge students to interact with the 
broader ilG1demic community is <1 complimentary strategy for achieving this. 

T'cnrson, 1996, s. 314 
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FORSKARUTBILDNINGENS SOCIALA FÄLT 

Pearson (1996) visar att doktorander lär sig agera som autonoma for
skare genom att bed riva forskning och genom att vara en d el i det 
akademiska livet. Phillips & Pugh (1994) skriver a tt forskning är en 
interaktiv process, som kräver utveckling av sociala såväl som aka
demiska färdigheter och tillägger att relationer inom det akademiska 
sam hället, såväl som i samhället i övrigt, kräver arbete och tar tid att 
utveckla. 

Hagman (1994) visar att d et fi nns tre viktiga aktörer i samband 
m ed uppsatshandledning: student, hand ledare och det självständiga 
arbetet. Bourdieu (1996) skriver om det sociala fä ltet inom den aka
demiska världen och äslund (1995) har identifierat fem huvudin
tressenter i handledning. Överfört till doktorandh and ledning är det 
dolctornnd, handledare, institution.ffakultet (t.ex. organisatorisk-admini
strativ påverkan), professionella gmpper/vetenskapssamhället (t.ex. pro
fessionell påverkan) sa mt examen (t.ex. avhand lingen ). Om vi utgår 
ifrån doktoranden kan vi beskriva handledning av doktorander som 
påverkade av två fält: lwndledningsfiiltet (doktorand-hand ledare-av
handling) och det sociala fältet (doktorand-fakultet-veten skapssam
hället). Inom det socia la fäl tet agerar ett fler ta l personer och grupper. 

Burgess, Pole & Hockey (1994) liksom Phillips & Pugh (1994) och 
Pearson (1996) ser att det finns fler personer än hand ledaren som kan 
vara stödjande fö r doktorander i forskarutbildningsprocessen. En så
dan grupp är doktorandkollegorna på den egna institutionen. Dessa 
kan intyga för den enskilde doktoranden att alla under vissa perioder 
känner sig mer eller mindre frustrerade över att inget händer, över 
sin egen otillräcklighet, etc. Det kan också vara bra att ha sina kamra
ter till <1 tt läsa och ge feedback pit skrivet material, så väl som att ge 
doktor<1nden stöd när det gäller att hålla tider för inlämningar av 
olik<~ sl,1g (Phillips & Pugh, 199-+). 

Pearsons (1996) studie visar att doktoranderna söker stöd av and
ra, i första hand andra mer erfarna akademiker, doktorandkollegor 
och tekniskt/metodiskt kunnigil personer. 

Burgess, Pole & Hockey (1994) visar att stöd från andra än hand
ledaren ;i r beroende av att det finns en stödjande kultur som kan hjäl
pa doktoranden med informella kontakter, på och u tanför institutio
nen. Hockey (1991) vi~ar att stödjande nätverk, t.ex. a tt kombinera 
individuell handledning med grupphandledning, uppvisar lovande 
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resul tat för att motverka känslomässig och intellektuell isolering. 
Även Conrad & Phillips (1995) framhåller att doktoranden behö

ver stöd från olika grupper och att dessa är bra för att motarbeta in
tellektuell och social isolering. Speciellt för kvinnliga doktorander är 
detta viktigt, enligt d eras studie, och de tillägger att man m åste ta 
hänsyn till könsspecifik kommunikation. Bruce (1995) har i några 
fallbeskrivningar visat att kvinnliga doktorander är m est p åverkade 
av kvinnliga rollmodeller inom fakulteten och i doktorandgrupper. I 
en svensk undersökning från arbetsmiljöenheten vid Umeå universi
tet (Molin & Åsell, 1995) är det färre kvinnor än m än som kan tänka 
sig en fortsatt akademisk karriär efter doktorsexamen. Den p ekar 
också på beh ovet av kvinnliga akademiska förebilder och inrättandet 
av forskargrupper som stöd för doktorander. Detta ligger i linje med 
hur Bron-Wojciechowska (1995) förklarar att det är fler män än kvin
nor som är angelägna att satsa på forskarkarriären efter doktorsexa
men . Hon ser två möjliga faktorer till detta: trad itionella könsroller 
och en institutionskultur som sa knar kvinnliga förebilder och som 
karaktä riseras av traditionella hierarkiska strukturer. 

Om universitetet på allvar är oroat över det faktum att kvinnor vä ljer bort en 
fortsatt akademisk karriär måste man skärskåda de villkor under v ilka kvinn
liga s tudenter existerar. 

Börjesson & Meyer, 1997 

Kyvik & Smeby (1994) fann i en undersökning av norska forskarut
bildningar inom samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga, teknis
ka och medicinska fa kulteter, att dessa skiljer sig åt både med avse
ende p å om man har projektrelaterad handledning eller ej, samt att 
det finns kognitiva skillnader mellan "mjuka" och "hårda" vetenska
per v ilket enligt dem gör det omöjligt att strömlinjeforma all forskar
utbildning i en naturvetenskaplig modell. 

Det finns forskning om de doktorander som inte klarar av sin dok
torsexamen, som tyder på att det har att göra med en känsla av iso
lering och alienation hos doktoranden (Phillips, 1989; H ockey, 1991). 
Liksom ovan refererade und ersökning från Umeå universite t (Molin 
& Åsell , 1995) framhålle r de vikten av ett positiv t arbets- och forsk
ningsklimat. Bargholtz et al. (1994) pekar på miljöns och handled ar
gruppers stora betydelse för en framgångsrik forskarutbildn ing. 
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FORSKARUTBilDNINGSPROCESSEN 

Hessie (1987) skriver om "Legitimitetstrappan applicerad på forskar
utbildningen ". Steg 1 handlar om doktorandens förvirring, ensamhet, 
känsla av inkompetens med ett stort behov av vägledning. I Steg 2 
känner sig doktoranden som en spränglärd tepretiket och fullfjädrad 
forskare med stor hänsynslöshet mot andra. Steg 3 kännetecknas, en
ligt Hessle, av att doktoranden nu kan stå mer på egna ben i forsk
ningen och börjar få en realistisk bild av forskningen som yrkesverk
samhet och börjar då fundera på sin framtid. I Steg 4 arbetar dokto
randen med en klar må linriktning- att göra färdigt sin avhandling
och t<~ r ofta hjälp av andra än handledaren. Hessie såg också ett femte 
steg, efter disputationen då doktoranden är beredd att gå vidare. 

Burgess, Pole & Hockey (1994) har i sin s tud ie kommit fram till att 
h andledarens strategier för att agera (välja roll) i första hand beror på 
handledarens bedömning av doktoranden och i vilken fas i forskar
utbildningen hon/ han befinner sig. I början av forskarutbildningen 
tillb ringar handledaren oftast mer tid tillsammans med doktoranden 
än senare. När doktoranden har kommit en bit på väg och känner sig 
mer säker blir handledaren mindre av p rojektledare och m er av "kri
tisk vän" (ibid. s. 28). 

Jensen et al. (1991) menar att stegen i forskarutbildningsprocessen 
kräver olika slags handledning, och att de första stadierna i forsk
ningsarbetet kräver täta möten. De ser också a tt det kan uppstå be
kymmer i samband med forskarutb ildningens avslutning, då en se
paration ska ske mellan doktorand och handledare. Allteftersom for
skarutbildningen fortskrider distanserar sig doktoranden mer och 
mer fr;m handledaren, dvs. en utveckling sker mot oberoende. Detta 
ligger i linje med Strömberg Sölveborns (1983) undersökning där 
handlcdcllTla i al lmänhet ansåg att deras viktigaste insatser låg i bör
jan och slutet av doktorandernas avhandlingsarbete. 

Phillips (1994) beskriver en kvalitetsmodell, där hon pekar på att 
det behövs olika stöd beroende på var man befinner sig i forskarut
bildningsprocessen. T början av forskaru tbildningen är handledare 
och doktorandkollegor i \'iktiga. Därefter mer institutionella resurser 
som eget rum, bibliotek, etc. Under slutdelen av utbildningen är eko
nomiska resurser till resor, konferenser, etc. viktiga. 

Pe.1rson (1996) ,·isar ,1tt det går a tt identifiera stödjande processer i 
fors b rutbildni ngsprocessen. Handledaren l handledarna lade ner 



28 HANDLEDNING OCH FORSKARUTBILDNING 

mer tid p å doktoranden i början av utbildningen och hade mindre 
kontakt i en mellanperiod. Mot slutet av utbildningen ökade kontak
terna igen i samband med avhandlingsskrivandet. Om nu doktoran
d en mot slutet av sin utbildning har blivit mer oberoende, så ser 
Pearson slutfasen av avhandlingsskrivandet som en separat del i ut
bildningen som kräver mer direktiv från handledaren. 

SLUTSATSER, VETENSKAPSSAMHÄLLETS BIDRAG 

Litteraturgenomgången visar att forskarutbildning i Sverige och ett 
flertal anglosaxiska länder är under förändring. Att beskriva troliga 
orsaker till detta går utanför syftet med denna studie. 

På sen are år har det gjorts ett antal studier av forskarutbildning i 
de anglosaxiska länderna. Även om dessa inte helt går att överföra 
till en svensk situation, anser vi att de har mycket att tillföra diskus
sionen om forskarutbildningen i Sverige. Utifrån de refererade studi
erna kan vi nu identifiera två &rundläggande frågor. Är forskarut
bildningen inriktad på "examen" eller utbildning av "oberoende for
skare", och är avhandlingen doktorandens, handledarens eller veten
skapssamhällets projekt ? 

I-Iur forskarutbildningens aktörer ser på målsättningsfrågor är av
görande för h ur man bedriver forskarutbildning och hur man agerar 
i de därmed sammanhängande rollerna. 

Det är inte bara doktorandens och handledarens förväntningar 
och agerande på forsbrutbildningen som har betydelse. Aktörer i 
det socia la fältet, institution /fakultet och vetenskapssamhälle, påver
kar direkt och indirekt handledningssituationen. Om svaren på frå
gan om målsättningen för forskarutbildningen blir både-och, vilket 
den refererade fo rskningen anser, kompliceras inte bara relationen 
mellan handledaren och doktoranden utan även forskarutbildningen 
i stort. 

Doktorandens (forskzlrutbildningens) sociala fält och kultur har, 
enligt vetens kapssamhj llet, ett stort och ibland helt avgörande infly
tande på forskarutbildningen. Framför allt för att motverka a tt dok
toranden blir socialt isolerad och därmed får svårigheter med a tt 
genomföra sin forskarutbildning. Detta gäller såväl institution/ fakul
tet som vetenskapssam hället i stort. 

Doktorandens behov av stöd varierar i olika faser i forskarutbild-
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ningsprocessen. Viktiga personer l grupper förutom handledaren/ 
handledarna är doktorandkollegor och andra mer erfarna akademi
ker. Dessa kan fungera som både stöd-pådrivare och modeller. Även 
administrativt, tekniskt stöd tas upp, ett stöd som dock inte har blivit 
närmare utforskat. Handledaren/ handledarna kan underlätta eller 
försvåra för doktoranden att dessa kontakter utvecklas. 



Enkätstudien 

UNDERSÖKNI NGSGRUPP 

Till enkätstudien valdes två institutioner ut inom filosofisk faku ltet 
vid Linköpings universitet, en tvärvetenskaplig och en beteende
vetenskaplig. Enkäter skickades till tre grupper: doktorander, hand
ledare och de tio sist disputerade (benämns nyligen disputerade) på 
varje institution. Anledningen till att vi valde ut dessa tre grupper 
var att vi framför allt ville få en bredare bild av handledning och for
skarutbildning, se om det fanns tendenser till olikartade uppfatt
ningar som kan tyda på gruppkonflikter och om det fanns utveck
lingsten denser i forskarkarriären. 

Det fanns 138 doktorander på de båda institutionerna, 42 hand
ledare och 19 nyligen disputerade, vilket gjorde att det sammanlagda 
antalet personer blev 199. Svarsfrekvensen för doktoranderna blev 
62% (86 personer), handledarna 64% (27 personer) och de nyligen 
disputerade 63% (12 personer). 

GENOMFÖRANDE OCH FRÅGOR 

Under våren 1995 skickades enkäter ut till de tre grupperna. I ett föl
jebrev beskrevs hur de svarandes anonymitet skulle bevaras. Efter ett 
antal veckor skickades en påminnelse till samtliga deltagare, efter
som ingen notering hade gjorts om vilka som hade svarat. 

Bakgrundsfrågorna var till stor del hämtade från en stor svensk 
undersökning av doktoranders s ituation, benämnd "Doktorand 
1982" (Ekeh ammar, Löfgren & Deregård, 1983) och som vi fortsätt
ningsvis kommer att kalla Doktorand 82. De resultat från Doktorand 
82 som redovisas i denna rapport gäller den del i undersökningen 
som behandlade de samhä llsvetenskapliga institutionerna. Under 
hösten 1996 har ytterligare statistik blivit tillgänglig i och med att 
Riksrevisionsverket (RRV 1996, statistiskt underlag) granskat for
skarutbildningen i landet. Därför kommer resultaten från samhälls-
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vetenskaplig fakultet, som samlades in under samma tid som denna 
studie, att redovisas tillsammans med data från denna undersökning 
där detta är möj ligt (se bilaga 2). Fortsättningsvis kommer denna 
studie att kallas LiU 95 och Riksrevisionsverkets rapport för RRV 95. 

Frågeområdena i enkäten var i stort sett desamma för de tre grup
perna : doktorander, h andled are och nyligen disputerade. De frågor 
som alla grupperna fick var: 

• hur m ånga doktorander respektive handledare de har / hade, hur 
de fick dem tilldelade och om de någon gång har / hade grupp
handledning, 

• hur stort inflytande doktoranden hade på sitt val av avhandlings
ämne och huruvida doktoranden kunde påverka handlednings
situa tionen, 

• hur stort infly tande d oktoranden hade p å sitt val av avhandlings
ämne och huruvida doktoranden kunde p åverka handlednings
s i tu a tionen, 

• vilken kvalite d e tycker att handledningen har (dvs. om den är 
som d e önskar att den ska vara), 

• om de är nöjda med den handledningstid som ges, respektive fås, 

• vem som bestämmer när och var de ska ha handledning och vem 
som är den styrande vid handledningstillfällena, 

• om de upplever att handledningen förändrats över tid, 

• vilken vikt handledaren lägger vid doktorandens personliga u t
veckling, respektive kurser och avhandling, 

• vilken betydelse de anser att handledningen har för genomföran
det av forskarutbildningen och inträdet i den vetenskapliga sfä
ren, 

• om det finns något de tycker borde förändras i handlednings-
situationen, 

• vad de anser är bra fo rskarhandledning, 

• vad de anser är dålig forskarhandledning, 

• hur de tycker att forskarutbildningen fungerar, 

• hur de tycker att den psykosociala arbetsmiljön fungerar, 
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• om d e upplever att det finns några problem i forskarutbild 
ningen, 

• om de tycker att det behövs någon form av skriftlig överenskom
melse mellan doktorand och handledare. 

• Övriga synpunkter. 

Det fanns några frågor som bara doktorander och nyligen disputerade 
fick. Dessa var: 

• om de har bytt handledare någon gång och i så fall varför, 

• vad anledningen / arna är till att de deltar / har deltagit i forskar
utbildningen, 

• vad de förvän tar sig ska hända med deras arbetssituation efter 
examen, respektive om de förväntningar de hade har slagit in. 

Det fanns även en fråga som bara handledarna fick: , 
• om det finns något forum uär handledarna kan träffas och disku-

tera hur det är att handleda. 

RESULTAT 

När det gäller resulta tet kommer de tre grupperna först a tt presente
ras var för sig när det gäller bakgrundsfrågorna. Därefter presenteras 
svaren på varje frågeområde som ställts till alla grupperna, sedan de 
frågor som bara ställdes till doktorander och d isputerade, och s lutli
gen tas den fråga upp som bara handledare fick. 

Bakgrund doktorander 

I denna undersökning är de kvinnliga doktoranderna i majoritet 
(63~o) till skillnad mot Doktorand 82 (35%) och RRV 95 (41 'X,). En för
ändring av gruppens bakgrund i jämförelse med Doktorand 82 är att 
doktorandernas maka / make eller sambo i högre grad är en kollega 
inom den akademiska vä rlden, 91 'Yo i dag mot 69'1<• 1982. l denna 
fråga fanns dock ett relativt stort in ternt bortfall på 11 u;.,, Vad gäller 
civilstånd skiljer sig inte doktoranderna nämn värt åt. I denna under-



Enkätstudien 33 

sökning är 81% gifta/sambo mot 73% 1982. Medelåldern bland dok
toranderna i denna undersökning är 39 år, vilket är samma medel
ålder som för samhällsvetenskapliga doktoran der i landet (RRV). 
Enligt RRV 95 har medelåldern för doktorander på samhällsveten
skaplig fakultet ökat från 32 år läsåret 1974/75 till a tt nå sin topp på 
40 år läsåret 1990/91. 

Om man studerar institutionerna var för sig kan man konstatera 
att d oktorandernas medelålder p å den tvärvetenskapliga institutio
nen är 34 år och på den beteendevetenskapliga 44 år. På den beteen
devetenskapliga institutionen har doktoranderna arbetat utanför uni
versite t/ högskola i högre grad och är finansierade med projektan
ställningar i stor utsträckning. Den tvärvetenskapliga institutionen 
har en högre grad av d oktorandtjäns ter med påföljande högre aktivi
tetsgrad p å forskarutbildningen, mer tid till kurser och avhand lings
arbete och god tillgång till egna arbetsplatser. Den beteendeveten
skapliga institutionen liknar i dessa avseenden den "medelinstitu
tion" inom samhällsvetenskaperna som Doktorand 82 beskriver. 

Det är endast små skillnader mellan doktorandgrupperna på de 
båda ins titutionerna i hur de uppfattar och skattar handlednings
situationen och forskarutbildningen. Endast i en variabel - hur man 
upplever den psykosociala miljön - finns en signifikant skillnad på 
5%-nivån. I a lla övriga skattningar finns inga signifikanta skillnader. 
Därför kommer vi nedan att behandla doktoranderna som en grupp. 
Tillsamm ans visar bakgrundsvariablerna från de båda institutioner
na god överensstämmelse med den "medelinstitution" inom sam
hä llsvetensknperna som RRV 95 visa r. 

Bakgrund - nyligen disputerade och handledare 

Sva rsfrekvensen bland handledme p5 den beteendevetenskapliga in
stitutionen är hög (92'Yo) i jämförelse med den tvärvetenskapliga 
(53'X,). Bland nyligen disputerade är det tvärtom, på den beteende
vetenskapliga institutionen har 44% svarat och på den tvärveten
skapliga 80'X,. De båda institutionerna uppväger varandra så att 
handledare får tillsa mmans 64'X, svarsfrekvens och nyligen dispute
rade 63 'X,_ En möjlig tolkning av svarsfrekvenserna när det gäller 
hand ledare är a tt den beteendevetenskapliga ins titutionen har ut
bildningshandledning inom sitt ämnesområde och därfö r troligtvis 
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s törre intresse av studien. När det gäller nyligen disputerade var det 
svårt att nå flera av de disputerade på den beteendevetenskapliga in
stitutionen, eftersom de ofta arbetar utanför universitetet, medan de 
disputerade på den tvärvetenskapliga ofta varit kvar på institutionen 
efter disputation. 

Könsfördelningen bland de nyligen disputerade är jämn (50-50) 
och det finns relativt sett många kvinnliga handledare i undersök
ningen (30%). I jämförelse med riket har handledarna fler doktoran
der, LiU 95: m= 5,3 doktorander/handledare och RRV 95: m= 3,2. 

Handledare och doktorandtilldelning 

Alla tre grupperna menar att det är de själva som har påverkat vem 
de har fått som handledare respektive doktorand. Speciellt handled
arna trycker p å detta, att de genom tidigare kontakter har träffat den 
blivande doktoranden och att de har påverkat rekryteringen av den
ne. 

Jag sökte själv upp handledaren och frågade om jag kunde få räkna med 
handledning. Det var OK. (Doktorand) 

Helt naturligt på grund av intresseområde, relevans för planerad avhandling. 
(Doktorand) 

När det gäller huruvida man har grupphandledning eller ej, så är det 
en majoritet i varje grupp som menar att man har grupphandledning, 
åtminstone ibland. Drygt hälften av doktoranderna hävdade detta 
och cirka 2/3 av handledarna och de nyligen disputerade. Vad som 
här avses med grupphandledning är olika. Exempelvis: är möte med 
forskargruppen doktorandhandledning? 

Inflytande på avhandlingsämne och påverkan på handlednings
situationen 

På frågorna om hur stort inflytande doktoranden har på va let av sitt 
avhandlingsämne och hur mycket doktoranden kan påverka hand
ledningssituationen fanns det inga signifikanta skillnader mellan 
grupperna doktorander, handledare och disputerade. 
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Alla tre grupperna ansåg att doktoranden har ett rätt så stort infly
tande på ämnesvalet till sin avhandling. På en skala från 1-5 hade 
gruppen doktorander ett medelvärde p å 4,3, hand ledarna 4,4 och de 
disputerade h ade ett medelvärde på 4,5. De öppna svaren pekar i 
samma riktning. Tolkningen av dessa visar att doktoranden väljer av
handlingsämne själv, och att i de fall det finns inverkan från något 
annat, så är det främst två saker som inverkar: antingen är det finan
sierin gen - man är t.ex . involverad i e tt projekt - eller så påverkar 
handledaren på grund av sin kompetens. Detta kan illustreras med 
hjälp av två citat från en nyligen disputerad och en handledare . 

Startade inom ett projekt, men inom ett område jag själv valt. Avhandlings
ämnet är ett helt eget val. (Disputerad) 

Men det är självklart att handledarens kompetens påverkar doktorandens val 
i viss utsträckning. (Handledare) 

Om doktoranden är påläst och har argument, så kan det påverka 
handledningssituationen menar både doktorander och handledare. 

Jag är övertygad om att jag kommer att få hjälp med avhandlingsmanuset när 
jag har ett utkast färdigt. Innan jag kommit så långt känner jag ingen möjlig
het att påverka situationen. (Doktorand) 

En stor del av handledningen är "materialstyrd", dvs. den bygger på att dok
toranden presenterar utkast och textförs lag. (Handledare) 

Doktorandens chans att påverka handledningssituationen är alltså 
att vara väl förberedd och påläst på det som ska tas upp. Även de 
disputerade instämmer i detta, även om de i sina öppna svar har en 
tendens till att tycka att handledningssituationen är en interaktion. 

Handledningens kvalite 

Doktoranderna tycker att kvaliten - dvs. att handledningen ä r som 
man vill - är bättre än vad handledarna tycker att den är. Doktoran
derna har ett medelvärde på 4,0 och handledarna på 3,3 vilket ger en 
signifikant skillnad (p= .0029). 

De disputerade ligger nära doktoranderna med ett medelvärde på 
3,9. Doktoranderna tycker i stort sett att hand ledningen svarar mot 
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de behov de har. Det finns några som tycker att den kunde vara 
bättre, framför allt att handledaren kunde ha bättre med tid och vara 
mer påläst. En kommentar från en doktorand: 

I det stora hela helt nöjd. Vissa tillfällen ej helt överens. Hör dock till tror jag. 

Handledarna tycker att det är svårt att värdera sin egen insats. De 
tycker dock att det är rätt OK men att de känner tidspress emellanåt: 

Det är svårt att säga. Jag lyckas få de flesta att komma igång med skrivandet, 
men jag är osäker i kvalitetsbedömningen bl. a. på grund av brist i tid, jag h in
ner inte arbeta tillräckligt med avhandlingstexten. (Handledare) 

Handledningstid 

När det gäller hur nöjda doktor;::nderna är med den handledningstid 
de får, respektive hur nöjda handledarna är finns det en signifikant 
skillnad (p= .0407). 

Doktoranderna är helt klart mer nöjda med den tid de får, än vad 
handledarna är med den tid de ger. Doktorandernas medelvärde lig
ger på 3,9 och handledarnas på 3,4. De disputerade håller sig mitt
emellan med ett medelvärde på 3,6. Majoriteten av doktoranderna 
tycker att de får den tid de behöver. Många vittnar om att de får di
rekt respons, dvs . de ber handledaren om handledningstid och man 
kommer direkt överens om en tid som passar. 

Jag har fått handledning om j<Jg har begärt det. Jag kanske inte alltid kan få 
det precis när jag skulle vilja, men jag vet att jag få r handledningen så snart 
som det är möjligt. Jag känner inte <Jtt jag har en begränsad tid som jag får ut
nyttja. (Doktorand) 

Några få är lite mindre nöjda och tycker bland annat att tidspressen 
är påfrestande, både mellan tillfällena men mest vid handlednings
tillfället. 

Tidspressen är precis vad handledarna tar upp. De tycker att de 
har för mycket att göra och att deras tid är för splittrad. 

Hela arbetssituationen ger for lite ro och känsla av hafs över den tid man ger 
folk. (I-landledarc) 



Enkiitstudien 37 

Man kan dela in handledarnas svar i tre grupper som anger skäl till 
hur mycket handledningstid doktoranden får. En grupp menar att 
det beror på hur mycket tid doktoranden lägger ned, en grupp anser 
att hur mycket tid doktoranden får beror på vilken fas i avhandlings
arbetet de befinner sig i. När doktoranderna befinner sig i en fas där 
de behöver mycket handledning, så räcker inte handledarens tid till. 
En sista grupp bland handledarna menar att den tid de kan lägga 
ned ä r den de får ersättning för och tiden kan va riera beroende på 
vilken typ av tjänst de h ar, men den är oftast för kort. 

Men som sagt beror detta på vad doktoranden kan p restera. Sjä lv ä r jag be
gränsad till den resurs jag tilldelas. De köper in mig för handledning. (Hand

ledare) 

De disputerades svar ligger mittemellan de andras. Bland dessa kan 
man skönja två typer av svar. Dels de som tycker precis som dokto
randerna - att de fick tillräckligt med tid - och dels en grupp som 
ligger mer åt handledarnas svar att de fick för lite tid. 

Planering och styrning av handledningen 

När det gäller vem som bestämmer när och hur handledningen ska 
gå till, går meningarna lite isär. Doktoranderna menar att det är de 
som bestämmer när de ska ha handledning. De beställer, och så kom
mer man överens om en tid. Handledarna däremot menar att d et är 
båda pa rter som bestäm mer tillsammans. Ibland är d et doktoranden 
som tar upp behovet och ibland är det de själva. Bland de d is putera
de är det en blandning på svaren, allt ifrån att det var de själva som 
bestämde till att det va r handledaren, eller att de bestämde tillsam
mans. 

Jag beställer tid . ( Ooktom11d) 

Jag k,m pilverka men jag kan inte regera min handledares almanacka. (Dok

tnrol!d) 

131\dn pM ter kan och t<Jr initiatiY. l Hrmdlcdnr·c) 

Delvis utifrån egna önskemål. Men då handledaren tog initiativ blev det 
också mer djupn d iskussi(lner. (Di,putcrnd) 
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Vid själva handledningstillfället menar doktoranderna att d et är 
handledaren som styr. 

Min handledare i något högre grad än jag själv. (Doktorand) 

Handledarna och även i viss mån de disputerade menar att det är ett 
växelspel. Vem som styr för tillfället beror på vad som tas upp. 

Det växlar beroende på anledningen. (Handledare) 

Förhoppningsvis samarbetar vi. (Handledare) 

Båda styr vid olika tillfällen. (Disputerad) 

Handledningens förändring över tid 

Handledare och disputerade anser att handledningen förändras över 
tid mer än vad doktoranderna tror. 

Mellan doktorander och h andledare finns en signifikant skillnad 
(p = .0001) i uppfattning med ett medelvärde på 2,7 för doktorander
na och 4,0 för handledarna. De disputerade har ett medelvärde på 3,7 
vilket ger en signifikant skillnad med doktoranderna (p = .0216). De 
flesta doktorander m enar att de har varit inne för kort tid för a tt rik
tigt ha grepp om detta. Handledarna menar att handledningen är en 
process där doktoranden ska lära sig att klara sig själv, vilket innebär 
att handledningen måste förändras. 

Forskarutbildning är en process som ska sluta med en självständig forskare. 
(Handledare) 

De disputerade förs tärker bilden av att handledningen förändras 
över tid. De menar att den blev annorlunda med tiden eftersom deras 
behov förändrades. 

l början handlade den om problemställning och metodval och i slutet om hur 
resultaten skulle presenteras. (Disputerad) 



Enkätstudien 39 

Vilken vikt handledaren lägger vid doktorandens personliga 
utveckling respektive kurser och avhandling 

Många av de som svarat har haft svårt att besvara d en här frågan 
därför att den har varit svår att förstå . Det interna bortfalle t på denna 
fråga är ganska stor (20% respektive 22%), vi har därför valt att in te 
signifikanspröva frågan. 

Doktorandernas siffror visar att de tycker att det är en jämn för
delning mellan den betydelse handledaren visar beträffande den av
handling och de kurser (4,0) som vederbörande går och doktoran
dens personliga utvecklingen (3,9). Även kommen tarerna v isar att de 
tycker att handledaren bryr sig om både vad de gör och vilka de är. 

Jag tycker han bryr s ig om mig och mitt arbete är han intresserad av. (Dok

torand) 

Jag känner ganska stort stöd från min handledare och upplever det som posi
tivt. Dock vet handledaren också mina svagheter som jag få r höra. l det stora 
hela känner jag mig ganska uppskattad både i det jag gör och den jag är. 
Problemet är mer det jag själv inte gör. (Doktora11d) 

När det gäller handledarna tycker de själva att de gör en väsentlig åt
skillnad mellan d oktorandens personliga utveckling och avhand
ling/ kurser. De lägger mycket mer vikt vid kurser och avhand ling 
(4.6) än den person liga u tvecklingen (3,2) . De öppna svaren visar en 
dragning åt samma håll som siffrorna men inte lika tydligt. Många 
handledare men ar att dessa två d elar hänger ihop och inte går att 
särskilja. 

Skrivandet står i centrum. Det förutsätter personlig medvetenhet och u tveck
ling. Personliga kriser lede r näs tan alltid till skrivstopp. (Handledare) 

Avhandlingsarbetet är naturligtvis mycket viktigt, men för att bli en god for
skare krävs a tt man arbetar också med sina egna tankar, föreställningar. 
(Handledare) 

De disputerade ligger mittemellan doktoranderna och handledarna 
både när det gäller d en p ersonliga utvecklingen och kurser l avhand
ling. Deras siffror är 4,3 kontra 3,6. De tycker dock, till skillnad mot 
doktoranderna, a tt det är skillnad p å vad handledaren ägnar sig åt. 
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De tycker att h andledaren ägnar sig mer åt avhandlingen än den per
sonliga utvecklingen. 

Uppgift gällde avhandlingsarbetet Handledaren brydde sig inte om kurser
na. (Disputerad) 

Jag har aldrig känt mig så obetydlig i någon utbildningssituation som vuxen. 
Uppgiften tillmättes troligen större betydelse. Jag var endast ett redskap i ett 
större spel, dvs. kampen om forskningsfältet. (Disputerad) 

Handledningens betydelse för genomförandet av forskarutbild

ningen och för inträdet i den vetenskapliga sfären 

Både när det gäller handledningens betydelse för genomförandet av 
forskarutbildningen och för inträdet i den vetenskapliga sfären finns 
det signifikanta skillnader. 

Handledarna anser att handledningen har större betydelse för ge
nomförandet av forskarutbildningen än vad de d isputerade anser. 
Medelvärdena ligger på 4,1 respektive 3,3 vilket ger en signifikant 
skillnad (p = .0125) . 

Även mycket självgående och begåvade doktorander behöver någon som lä
ser, lyssnar, skickar på konferenser och underlättar arbetet på olika sätt. Dock 
behöver en del mer stöd än andra. (HaJJdlednre) 

Detta u ttaland e sp eglar handledarnas syn a tt mycket av arbetet 
måste doktoranden göra själv, men att ett "bollplank" m åste alla ha, 
även de duktiga. Dessutom menar de att dålig handledning kan vara 
förödande för genomförandet av forskarutbildningen. De disputera
de menar att handledningen är viktig för själva avhandlingsarbetet 
men inte i övrigt. 

Vad gäller avhandlingsarbetet hade handledning betydelse men inte för öv
riga delar av forskarutbi ldningen. (Disputerad) 

Doktoranderna anser a tt handledningen är ganska viktig . Deras in
ställning kan sägas vara att visst kan handledaren hjälpa till, men 
man måste göra något själv för att det ska hända något. Dessutom är 
handledningen viktigast i början av forskarutbildningen. 
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Man gör tillsammans först, sedan själv. (Doktorand) 

Handledningen nödvändig men det hänger ändå på min egen insats. (Dok

torand) 

När det gäller handledningens betydelse för inträde i den vetenskap
liga sfären hade doktoranderna ett medelvärde på 3,7, handledarna 
4,1 och de disputerade 3,3. Detta gav en signifikant skillnad mellan 
doktorander och handledare (p = .0484) och mellan handledare och 
disputerade (p = .0125). Dessutom finns en tendens till skillnad mel
lan doktorander och disputerade (p = .0748). 

H andledarna anser alltså att handledningen är viktigare än vad 
både doktorander och disputerade tycker. De menar a tt de kan hjäl
pa till med att ge kontakter, se till att doktoranden går på seminarier 
etc. 

Svårt att hitta dit själva, måste lära sig ett språk, ett sät t att tänka och agera 
och handla. (Handledare) 

Doktoranderna håller i och för sig med om att handledningen har 
betydelse för inträdet i den vetenskapliga sfären. Handledaren "kan 
ju språket", men doktoranderna anser också att de själva har en stor 
del i det hela. Om de inte gör något, så blir det heller inget. De dispu
terades svar liknar doktorandernas, dvs. handledningen spelar roll 
men är inte avgörande. 

Det har naturligtvis betydelse men viktigt ä r också att lära sig tala, skriva och 
argumentera på kurser, i paper~, på seminarier vid institutionen. (Doktorand) 

Förändringar i handledningssituationen 

När det gäller vad man skulle vilja förändra i handledningssituatio
nen är alla tre grupperna överens. Det som efterfrågas är mer tid, tä
tare och mer regelbundna handledningsträffar. 

Kanske lite oftilre och fle r handlcdningstillfällen . (Di~puternd) 

Mer tid, fastare m mm, bättre kontakt. (Ha11dledarc) 

I övrigt är d et \'anligaste svare t a t t det inte finns något m an skulle 
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vilja förändra. Cirka en tredjedel av doktoranderna tycker inte att 
något behöver ändras. 

De övriga svaren som ändå förekommer bland doktoranderna är 
att det handlar mycket om vad man själv gör och presterar och att 
det påverkar handledningssituationen. 

Hänger väl i så fall mest på mig, måste bli bättre forskare helt enkelt. (Dok
torand) 

Bra forskarhandledning 

Bra forskarhandledning för doktoranderna är när de har en intresse
rad, engagerad och uppmuntrande handledare, som även ger kon
struktiv kritik på det som presteras. Relationen mellan doktoranden 
och handledaren ska vara öppen och bygga på respekt och krav från 
båda sidor. 

Intresserad handledare som är forberedd genom att ha läst mitt utkast. Han 
har vidare vyer och kan hjälpa till med struktur. (Doktorand) 

Bra kontakt med handledare. Handledaren bryr sig, dvs. läser, stöttar, push
ar, tjatar, etc. (Doktorand) 

En faktor som många doktorander påpekar är att tillgången till hand
ledaren är viktig, både fysiskt och tidsmässigt. Det är också viktigt 
med regelbundna träffar. Många uppskattar också en kompetent 
h andledare som kan sitt ämne och som inte styr utan s töttar både in
tellektuellt och emotionellt. 

Att ha en engagerad handledare som är vä l förberedd vid handledningstili
fällena och som har förmågan att hjälpa och få den forskarstuderande att orka 
ta tag och fortsätta även när det känns tungt. (Doktorand) 

Intellektuell utmaning, en konsekvent och genomtänkt linje, samarbete dok
torand-handledare, uppmuntran och intresse. (Doktorand) 

Även de disputerade p åpekar vikten av att ha en intresserad och en
gagerad handledare som har tillräckligt med tid för kontakter. 

Bra handledning för handledarna är när relationen mellan dokto 
rand och handledare präglas av stöd och stimulans, både intellek-
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tuellt och emotionellt. Det är bra när handledaren känner förtroende 
för att doktoranden utvecklas och tar sig framåt. Även handledaren 
själv ska vara engagerad genom att vara påläst och ge feedback. 

Ett givande utbyte i intellektuellt hänseende mellan doktorand och handled
are. Upplevelse hos båda av progression. (Handledare) 

Egen utveckling under uppmuntran, positiv och negativ kritik - allt i den 
ordningen. (Handledare) 

Dålig forskarhandledning 

Ointresse, dålig tidsplanering, otrygghetsskapande rigiditet, oförmåga att se 
problem med doktorandens ögon, dåligt underbyggd läsning. (Handledare) 

När handledaren dominerar problemet och styr avhandlingsarbetet (Hand
ledare) 

Citaten är exempel på vad handledarna tycker är dålig handledning. 
Det är i princip tvärtemot vad de tyckte var bra handledning, dvs. 
när relationen mellan doktorand och handledare inte fungerar och 
handledaren inte känner förtroende för doktoranden, och inte heller 
själv gör ett bra jobb. 

Ä ven en del av doktorandernas svar är tvärtemot vad de tyckte 
var bra h andledning. De tycker att det är negativt när handledaren 
har ont om tid och inte är tillgänglig. När handledaren är oengage
rad, ointresserad och styr för mycket, eller inte är kompetent och inte 
ger vettig kritik. Två punkter som inte togs upp på den positiva si
dan handlar om att handledare som är prestigefyllda och bara vill ha 
igenom sina egna åsikter inte är bra, och inte heller veliga handledare 
som inte ställer några krav och som är otydliga. 

Översitteri, handledare som anvimder sin maktställning för egna behov, som 
konkurrerar, som inte ser sin egen del i problemet. (Doktorand) 

När handledaren är dåligt påläst och bryr sig så lite att han/ hon kommer 
med egna "direktiv" varje gång. Att bli bemött med likgiltighet är nog det 
värsta man kan råka ut för. (Doktorand) 
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Oengagemang och nonchalans. Ej komma på avtalad tid . Rigiditet. Styra för 
mycket. Forcera fram en avhandling eller låta den "rinna ut i sanden". (Dok
torand) 

Hur forskarutbildningen fungerar 

Doktoranderna tycker att forskarutbildningen i stort sett fungerar bra 
(3,5), å tminstone de administrativa delarna, medan de är m er betänk
samma över hur kurserna sköts . De flesta är nöjda m ed kursutbudet 
men tycker att det sku lle vara mer samordning och engagem ang från 
dem som ordnar kurserna. 

l stort sett fungera r fo rskarutbildningen bra. Vissa brister finns vad gäller 
samordning av ku rser. Kurser med samma titel kan få helt olika innehåll be
roende på vem som ger kursen. (Doktorand) 

Vissa kurser har varit mycket givande, andra har varit ointressanta och lik
giltigt genomförda av läraren. Seminarieserie har varit mycket användbar. 
(Doktorand) 

Handledarna tycker att forskarutbildningen fungerar något bättre än 
vad doktoran derna tycker (3,8). Visst finns d et saker att förbä ttra, 
men det finns också m ycket som redan i dag fungera r bra . 

Jag tycker att det ha r blivit större aktivitet bland doktorander och äm ne, bä tt
re struktu r men det finns fortf11rande mycket 11tt göra. (Halldledare) 

Bra i vissa avseenden (kursutbud, vissa handledare). Dåligt genom att vissa 
doktorander grovt utnyttjas av systemet. (Ha11dledare) 

De disputerade är de som tycker att forskarutbildningen fungerar 
sämst (3,1 ). De är väldig t kri tiska till hur kurserna har skötts, precis 
som doktoranderna, men de är även kritiska till hur utbildningen 
sköts i s tort. 

Kurserna hade inget samband med avhandlingsarbetet Dåliga ekonomiska 
villkor. Ingen helhet eller strategi med forskarutbildningen. Flera "individua
lister" drog åt olika håll, kunde ej komma överens. Wi~pulcrad) 

Lärarna hade inte diskuterat fram någon gemensam inriktning a\· innehailet i 
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en tvärvetenskaplig utbildning. Varje lära re undervisade helt och hållet från 
sitt perspektiv, dvs. sitt ämnesområde. (Disputerad) 

Hur den psykosociala arbetsmiljön fungerar 

Doktoranderna tycker att den psykosociala arbetsmiljön är bättre än 
vad de disputerade tycker. Siffrorna är 3,7 kontra 3,3, men det är 
ingen signifikant skillnad. 

Har bra stöd från grupp och handledare men institutionen och d ess samver
kan är det sämre med. (Doktorand; 

Jag är inte ofta på institutionen. I l ar knappast varit det som forskars tude
rande. Blir vänligt bemött av andra doktorander och övrig personal när jag är 
där. (Doktorand) 

De som är på institutionen dagligen, eller å tminstone regelbundet, 
och tillhör en forskargrupp verkar tycka a tt arbetsmiljön är OK. 
Annars kan d et vara lite kämpigt att komma in i gemenskapen. De 
disputerade är mer skeptiska till stämningen på institutionen, vilket 
nedanstående kommentar v isar. 

En ku ltur där budskapet till forskarstuderande är "Du är ingenting, du kan 
ingenting!". En kultur som jag tror i alla avseenden motverka r god forska rut
bildning och kreativ forskning. Man måste bch<mdla fo rskarstuderande som 
kompetenta vuxna. (Disputerad) 

De påtalar inte ens att det är bra att vara på institutionen, utan det är 
tufft a tt ta sig in i gemenskapen och därmed få en bra psykosocial ar
betsmiljö. 

Upplevda problem i forskarutbildningen 

De vanligaste problemen som doktoranderna upplever med forskar
utbildningen ligger på institutionsnivå. Det handlar om att de upple
ver e tt dåligt engagemang från de ansvariga för utbildningen, a tt det 
finns en otydlighet i systemet om vem som gör vad, och att det där
med även finns ett oklart ansvar. Dessutom tycker de att synen på 
dem som doktorander inte är den bästa. Ofta ses man inte som en 
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fullvärdig m edlem av forskarsamhället utan som något av ett barn. 
De efterfrågar också bättre kvalite på kurserna. 

Oklart på institutionen. Handledare sköter forskarutbildningen som vore det 
minst viktiga. Tar sig inte tid med doktorander och låter alltid som att man 
besvärar om man ber om tid. Dåligt förberedda kurser ibland. (Doktorand) 

Ja, synsättet på de studerande. Att använda sig av den kunskap som finns hos 
varje individ. Att möta de frågor som finns från fältet och belysa dem ur ett 
vetenskapligt perspektiv. Att bli accepterad för den man är. (Doktorand) 

Tydligheten i systemet är dålig. Kriterier för antagning, tillsättning av dokto
randtjänster är suddiga. (Doktorand) 

När det gäller doktorandernas egen mer direkta arbetssituation tyck
er de att förutsättningarna för att klara denna är dåliga. Många har 
inte en egen arbetsplats och ofta har de en väldigt stor arbetsbelast
ning som resulterar i brist på tid för det som de egentligen ska göra: 
disputera. 

De ovannämnda svaren är sådana som många av doktoranderna 
har givit. Det finns även enstaka svar som handlar om att handled
arna sköter sig dåligt och att kraven är för höga. Man är ofta osäker 
på om m an har nått dit som det är meningen att man ska nå. 

När det gäller handledarnas och de disputerades upplevelser av 
vad problemen är i forskarutbildningen, påminner de disputerades 
syn om doktorandernas, medan handledarna avviker något från det
ta. De vanligaste problemen som de d isputerade anger handlar om 
dålig handledning och brist på relevanta kurser. Utöver dessa två 
punkter finns det enstaka svar som handlar om dålig planering av 
fo rskarutbildni ngen och hur man på institutionsnivå ser på dokto
randerna, dvs. det som doktoranderna tagit upp om att inte vara en 
fullvärdig medlem. 

Brist på utbildningsbidrag/ doktorand tjänster, brist på medel för handledare. 
(Handf,•dare) 

Finanserna. För få doktomndtjiinster. Professorerna förväntas syssla med 
mycket annat lin handledning (l !3 handledning, 1/3 egen forskning, 1/3 ad
ministra tion-unive rsitetsuppdrag, etc.). studierektorstjänster behövs och 
även amanuens~änstcr. ( Hnndlcdarc) 
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Detta är de problem som handledarna upplever som de mest besvär
liga, dvs. det handlar om ramarna för forskarutbildningen. Det är de 
ekonomiska frågorna som står i fokus, dvs. hur m an ska finansiera 
doktoranderna och få tag på tjänster till dem. Bristen på tid är också 
ett s tort problem för många handledare och då inte bara deras egen 
tid, utan även den tid man har på sig för a tt "lotsa" en doktorand ge
nom systemet. Enstaka svar handlar också om problem i handled
ningsrelationen med en doktorand, att en del kurser behöver förbätt
ras och att det inte finns någon kurs i att vara handledare. 

skriftlig överenskommelse 

Det verkar finnas en blandad inställning till att upprätta n ågon form 
av kontrakt mellan handledare och doktorand. Bland doktoranderna 
finns det några fler som önskar kontrakt än dc som inte gör det. De 
som förespråkar kontrakt menar att det kan vara bra som en ram för 
att veta vad det är för regler som gäller. Kontraktet kan även hjälpa 
dem som av någon anledning råkar illa ut eller hamnar i konflikt. 

Vore bra. Någon form av rambeskrivning som kan ändras över tid. (Dokto
ra l!d) 

... kan vara bra för tryggheten. Vad kan jag faktiskt förvänta mig? Vad skulle 
hända om handledaren t. ex. får en annan tjänst? Kanske större behov för 
andra än fö r mig. (Doktorand) 

Nej-sägarna däremot menar att man inte kan skriva på papper hur en 
personlig relation ska fungera. De menar att det är bättre att prata 
med varandra direkt i handledningen och reda upp det där. 

Nej. Antingen kommer man överens och d å behövs det in te eller så gå r det 
inte och d å hjä lper inga avtal. Handledning är en rätt personlig historia. (Dok
toral!d) 

Bland handled arna finns det något fler som är negativ t inställda till 
kontrakt. De menar att om man ska tänka sig ett kontrakt så beror 
det på vad det ska i1mehålla. 
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De beror helt på vad som skulle överenskommas. Tid = relativt lä tt. Fram
gång= svårare. Beror på tredje part så att säga, dvs. hur lyckosamt arbetet är 
sett ur tidskriftsredaktörers ögon. (Handledare) 

Det behövs någon form av överenskommelse om arbetsformer, planer, etc. 
Alltid- men inte nödvändigtvis skriftligt. (Handledare) 

De disputerade intar en fifty-fifty inställning. Om relationen inte fun
gerar menar de att det borde vara lä ttare att byta handledare än att 
ha kontrakt. 

Frågeområden för doktorander och nyligen disputerade 

Byte av handledare 

På frågan om det var någon som hade bytt handledare svarade 20% 
av doktoranderna och 33% av de nyligen disputerade att de hade 
gjort det. Detta ligger i linje med RRV 95 där 30% hade bytt handle
dare. Anledningen till a tt man bytt handledare hade oftast med ra
marna a tt göra, dvs. handledaren skulle flytta, gå i pension eller dok
toranden bytte avh andlingsämne vilket gjorde att handledaren då 
saknade kompetens i det nya ämnet. 

I några enstaka fall bland doktoranderna tar man upp sådant som 
ligger mer p å det personliga planet, eller i rela tionen mellan hand
ledare och doktorand. Exempel på detta kan vara att doktoranden 
helt enkelt var missnöjd med handledaren, tyckte att denne engage
rade sig för lite, inte gav någon konstruktiv kritik, etc. 

Anledning till att gå forskarutbildning 

Den främsta anledningen till att gå forskarutbildningen var densam
ma för såväl doktorander som de nyligen disputerade och handlade 
om att man har ett s tort intresse för forskning och då ofta för e tt sp e
ciellt ä mne som är ens avhandlingsämne. J öv rigt angav de båda 
grupperna att de ville höja sin kompetens, fördjupa s ina kunskaper 
och att de ofta är väldigt nyfikna av sig och därför vill forska och ta 
reda på mer. 

Jag ville knyta samman intressen jag skaffat mig under all grundutbildning 
och såg också forskning som önskvärt arbetsområde, dvs. som yrkesu tbi ld
ning. (Displllcrnd) 
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Mitt intresse för mitt avhandlingsämne. Nyfikenhet. En vilja att komma vida
re i livet, inte göra samma sak resten av yrkeslivet. (Doktorand) 

Jag tycker det är stimulerande och utvecklande och jag drivs av en genuin ny
fikenhet och stort intresse och en stor envishet, utan den skulle jag gett upp 
för länge sedan. (Doktorand) 

Några doktorander är mer krassa och menar att de forskar för att det 
inte finns några andra jobb, det förväntas av dem, det var slumpen 
som gjorde att de kom in, etc. Det finns även en del idealister som 
menar att de forskar för att de känner ett stort samhällsengagemang 
och vill förändra världen. 

Det kan man ibland undra för det är sannerligen ingen lönande affär. Ett skäl 
är att det inte finns så många andra jobb som beteendevetare. Ett annat är att 
det är kul att forska och arbetsmiljö/arbetsuppgifterna är oerhört varierande 
och stimulerande. (Doktorand) 

Arbetssituation efter avlagd examen 

Det finns två huvudsvar från doktoranderna om vad de tror ska hän
da efter att de avlagt examen. Det ena är att de inte tror att det kom
mer att hända något speciellt. Det andra är att de tror att de ska få 
forska mer genom att de får jobb som kräver forskarkompetens. En
staka svar handlar om att de hoppas få högre lön, att det ska vara lät
tare att få jobb, att det ska ge ett gott internationellt anseende. 

På frågan om de disputerade tycker att deras arbetssituation har 
blivit annorlunda efter avlagd examen tycker hälften att den har bli
vit det. Bland dem som inte tycker att det har blivit som de trodde, 
handlar det om att det var svårare a tt få jobb än vad de trodde, de 
hade inte kunnat forska lika mycket som innan för a tt andra uppgif
ter tar deras tid och att tiden blivit mer fragmenterad . 

Nej, jag hoppades få tid att arbeta vidare med forskning, inte fortsätta dygnet 
runt med jakt på kontakter, timmar här och där, etc. (Disputerad) 

Frågeområde för handledare 

Handledarträffar 

På frågan om det finns något forum för handledare att träffas och 
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prata om handledningen av doktorander svarade många att de hade 
sådan möjlighet. När man sedan tittar närmare på svaren visar det 
sig att det finns träffar, men det är träffar i andra ärenden, dvs. hand
ledarna uppfattar att tillfällen finns, men dessa träffar är huvudsak
ligen till för andra ändamål än att diskutera handledning. Många på
talar dock att det finns behov av att prata om handledning med 
andra handledare. 

Men i p raktiken är det antagning till forskarutbildning, tjäns ter, etc som dis
kuteras, ej handledning i sig. (Handledare) 

Men inte aktivt i den utsträckning man kunde önska. Det är svårt a tt samla 
folk samtidigt. Alla rusar med sitt. Medan jag uppfattar det som intresset 
finns och många ideer om handledningens utformning och innehåll. (Hand
ledare) 

Övriga kommentarer 

Här vill vi redovisa icke tidigare behandlade uppfattningar. De redo
visas ordagrant nedan. Det första citatets farhåga instämmer förfat
tarna helt i. 

Risken är a tt hela enkäten bidrar till att: 
a) An tingen legitimera handledn ingens förträfflighet. 
b) Se handledningen som syndabock tör hur forska rutbildningen fungerar 
och att det finns missnöje med denna. (Doktorand) 

Ingen av frågorna har berört den ekonomiska situationen för doktoranderna. 
Det påverkar avhandlingsarbetet i hög grad . Jag har själv ordnat min ekono
miska situation, vilket är kämpigt och osäkert. Här har handledaren inte kun
nat hjälpa mig mycket. (Doktorand) 

Handledningen måste prioriteras, inte komma i andra hand om/ när hand
ledaren får tid. (Ovktonmd) 

Det finns doktorandkollegor som ibland utsätts för onödigt hå rd press, tuffa 
sågningnr, inget beröm, nlltför hårt pådrivna, får förslag om manusföränd
ringar kvällen före ett fmmförande på en konferens, etc. (Doktorand) 

Hnndledningcn måste bli en insti tutionsangelägenhet och inte enbart en fråga 
för hnndledaren och doktoranden. (Ooktormrd) 

Forskningsstudera nde bör betraktas mer som vuxna och kapabla människor. 
(Nyligm disputerad) 
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Jag funderar själv kring problemet manliga/kvinnliga handledare kontra 
manliga/kvinnliga doktorander. Tror att förväntningarna på hur saker ut
trycks eller bör uttryckas kan skilja sig mellan könen. Kvinnliga handledare 
u tsätts för mer kritisk granskning tror jag i ett universitetssamhälle där de är i 
minoritet. (Handledare) 

Handledningen är alltid den mest levande och spännande uppgiften. Mycket 
arbete men en förmån att handleda doktorander. (Handledare) 

SLUTSATSER, ENKÄTSTUDIEN 

Först måste här påpekas att vi inte anser att resultaten är generaliser
bara till alla doktorander inom samhällsvetenskaplig fakultet i 
Sverige. Att svarsfrekvensen blev 63% totalt i en enkät som var ano
nym är i sig en god siffra och ligger på samma nivå som andra lik
nande studier (Hockey, 1991). I de nedan redovisade slutsatserna om 
enkätstudien har vi valt att lyfta fram de frågor där alla grupperna 
har svarat. 

Vi kan i svaren utläsa att de flesta doktoranderna har haft kontakt 
med sin handledare före forskarutbildningen. Doktoranderna i den
na undersökning har haft ganska så stort inflytande på ämnesvalet 
till avhandlingen. Vi är dock övertygade om, att om vi hade s tällt 
samma fråga till exempelvis teknisk-naturvetenskaplig fakultet skul
le svaren ha varit annorlunda, eftersom inriktningen där är mer mot 
ett projekt (team) och dess finansiering. Om doktoranden är påläst 
och förberedd inför handledningsmötet finns också stora chanser att 
vara med och påverka situationen. 

Både när det gäller handledningens kvalite och den tid som finns 
till handledning är det stor skillnad mellan doktorandernas och 
handledarnas svar. Överlag är doktoranderna mer nöjda med vad de 
får än vad handledarna anser att de ger. Handledarna känner sig 
tidsmässigt pressade och förlägger variationerna i tidsåtgång till hur 
mycket doktoranden engagerar sig, fas i avhandlingsarbetet och eko
nomiska ramar. Doktoranderna uppfattar att de s tyr mer än hand
ledarna vid handledningsträffarna, medan handledare och nyligen 
disputerade menar att det växlar. 

Handledare och nyligen disputerade anser att doktorandhandled
ningen förändras över tid medan doktoranderna ganska naturligt har 
svårare för att se detta när de är mitt inne i processen. Frågan om vii-
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ken vikt handledaren lägger på doktorandens personliga utveckling 
respektive kurser och avhandling har varit svår för m ånga att svara 
på. Resultaten tyder dock på att doktoranderna uppfattar att hand
ledaren lägger samma vikt vid både personlig utveckling och av
handling/kurser. Detta är något som handledarna och nyligen dis
puterade motsäger. De anser att handledningen mest h andlar om av
handling och kurser. Skillnaden i uppfattningarna är så stora, att det 
skulle vara intressant att närmare studera denna fråga. Handledarna 
anser också att handledningen i sig är viktigare än vad både dokto
rander och nyligen d isputerade anser. 

Enligt doktoranderna kan både kurserna och forskarutbildningen i 
stort skötas bättre. De nyligen disputerade är de som anser a tt for
skarutbildningen fungerar sämst. Handledarna anser att det finns 
både bra och dåliga delar i forskarutbildningen. De nyligen dispute
rade anser a tt det är mycket svårt att komma in i gemenskapen på in
stitutionerna och i forskarutbiJJningen, och att s tämningen ofta är 
d ålig. Doktoranderna är lite mindre kritiska, framför allt de som till
hör en forskargrupp. De största problemen med forskarutbildningen 
enligt doktoranderna ligger på institutionsnivån: engagemanget, an
svarsdiffusion, synen på doktorander, bristen på arbetsplatser, stor 
arbetsbelastning. Handledarna å sin sida upplever mest problem 
med ramarna: ekonomin och tidsbristen. 

När det gäller skriftliga överenskommelser - kontrakt - mellan 
handledare och doktorand är bilden mer splittrad. "Kontrakt är bra, 
men ... " verkar vara den vanligaste inställningen. Om kontrakt eller 
skriftliga överenskommelser ska finnas bör de gälla sådant som är 
enkelt mätbart, som exempelvis kurser, procentfördelning etc., och 
inte hur relationen ska fungera. 



l ntervjustudien 

UNDERSÖKNINGSGRUPP 

Intervjuerna genomfördes p å den beteendevetenskapliga institutio
nen och avsikten var att försöka fånga upp mer personliga tankar och 
erfarenheter på ett mer kvalitativt sätt. Det ska redan här påpekas att 
vår avsikt inte är att göra några generella uttalanden om forskarut
bildningen, utan vi vill försöka få fram områden som kan vara vikti
ga att tänka på när det gäller handledning inom forskarutbildningen. 
För att få en spridning över forskarutbildningsprocessen genomför
des intervjuer p å en mindre erfaren doktorand och handledare, en er
faren doktorand och handledare samt en mer erfaren doktorand och 
handledare. Könsfördelningen av respondenterna (två kvinnliga och 
en manlig doktorand, tre manliga handledare) överensstämmer i hu
vudsak med grupperna på institutionen. 

GENOMFÖRANDE OCH FRÅGOR 

Intervjuerna genomfördes hösten 1995 och vintern 95-96 på respek
tive resp ondents tjänsterum och varade mellan 45 och 60 minuter. In
tervjuerna spelades in på ljudband och har skrivits ut i sin helhet. De 
har först lästs igenom som helhet, sedan har markeringa r gjorts av 
uttalanden som visar p å respondentens inställning och därefter har 
kategoriseringar gjorts i syfte att kunna redovisa intervjuerna. 

Intervjuerna kom att koncentreras kring handledning och annat 
stöd för doktorander. Formen för intervjuerna var semistrukturerad 
(Kvale, 1996), dvs. ett antal frågeområden fanns som intervj uaren ut
gick ifrån, och det fanns möjlighet för såväl intervjuaren som respon
denten att utveckla och lägga till områden . Frågeområdcna var: vad 
är handledning rent allmänt och doktorandhandledning mer speci
fikt, finns det förutom h andledaren viktiga personer eller grupper för 
doktoranden, individuell handledning jämfört med grupphandled 
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ning, handledning över tid, handled arstöd och handledarutbildning, 
ansvar, övriga frågor. 

RESULTAT 

Definition av handledning 

Handledning tycker jag är mer att ... den som kan mer ... kan hjälpa den som 
blir handledd att komma vidare, inte tala om så och så ska du göra, utan peka 
på hur man eventuellt kan gå vidare eller var problemen finns. (Mindre elfa
ren doktorand) 

l första hand så skulle jag vilja säga att det ska vara samarbete över något ge
mensamt projekt ... och i det här fa llet så borde det vara avhandlingsprojek
tet. (Erfa ren doktorand) 

Det viktigaste fö r mig med handledning det är att någon läser mina texter och 
ger respons på det . .. det absoluta fundamentet i handledning är den sociala 
växelverkan som är mellan människor. (Mer erfarell doktom11d) 

Doktoranderna beskriver inte handledning som endast bundet till en 
viss typ av situation, i detta fallet ett avtalat och tidsbegränsat möte 
mellan en doktorand och handledare utan ser m er till handledning 
som ett vidare begrepp som berör flera personer och möten. 

Jag tycker att det i princip är varje situation då man över huvud taget disku
terar. ( Erfarcll dokform ut) 

För mig är det nog det här vc:rdagliga ... gå och äta lunch ihop eller fika ... så 
där vn'. Det är livet som det ar. (Mer t'lfan'll daktom11d) 

Handledarna beskriver handledning mer utifrån s in egen position. 
De talar också mer direkt om relationen och om vem som har makten 
i relationen. 

Att bid ra till någons professionella växt och u tveckling ... utgör en sorts fak
tor som dom som sku hnndlcdas kan utvecklas kring. (Mi11dre erfarell lwlld
/cdan·) 

En som är e rfaren på något om råde samtalar med en oerfaren om erfarenhe-
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tema ... det är den handleddes privilegium ... det att ha en läsare, en lyssna
re. (Erfaren handledare) 

Jag är i och för sig mer erfaren än dom jag handleder, men ... jag tror jag vå
gar påstå att jag vet i allmänhet inte mycket mer än dom om vart vi är på väg. 
Men ... jag kan säga ... jag vet hur man går utan a tt snubbla alltför vå ldsamt. 
(Mer erfaren handledare) 

M akt och beroende 

Att handledaren har mer makt i relationen än doktoranden är något 
som är klart framträdande i vad handledarna säger. 

Handledaren är ju inte bara en auktoritet som besitter viss kunskap, vissa 
färdigheter och så utan handledaren är också en kännare av en kultur som 
den handledde ska tränga in i och hitta nycklar ellPr koderna till . . . Men det 
är också så att handledaren sitter på pengar och inflytande över medel. Man 
kan se till att den handledde kommer in .i vissa sammanhang, får vissa upp
drag ... och dom nycklarna sitter handledaren på. Om handledaren vill eller 
inte vill får väldigt stor betydelse för den handledde. (Mindre erfaren hand
ledare) 

Maktrelationen ... den blir mer problematisk ju mindre man ä r medveten om 
den .. .. De t är en alldeles oerhörd markerad beroendeställning, som det är få 
vuxna människor som hamnar i på samma sätt. . .. Det är ett väldigt pa triar
kaliskt system som inte på något sätt ... befrämjar den enskilde doktorandens 
mognad och tillfälle till mognad och utveckling. (Erfaren handledare) 

Doktoranderna talar inte alls i samma termer som handledarna, en
dast den erfarne doktoranden talar i dessa termer. 

Det ligger i det här när jag definierar det som .. . en som handleder och en 
som bli r handledd ... dil finns det liksom ... någon typ av specifik relation 
från början ... och den är inte .. . det är ingen jämlik relation. (Erfaren dokto
rand) 

Doktoranden och andra än handledaren 

Tidigare har vi redovisa t svar som visar på relationen mellan dokto
rand och handledare. I denna del har vi valt att lyfta fram \'ad dokto-
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rander och handledare pratat om med avseende på vad andra indi
vider och systemet kan stödja doktoranden med och eventuella pro
blem med dessa. 

Varken doktorand eller handledare vill ha bihandlare, om vi med 
det avser en officiellt utsedd handledare som arbetar tillsammans 
med handledaren. Däremot verkar alla mer eller mindre öppna för 
andra influenser. 

Jag tycker inte att det är så jobbigt [med introduktionen, vår anm.] i och med 
att jag hade en trygg punkt .i forskargruppen .... Och ett sätt att komma in i 
den vetenskapliga vä rlden för mig det är att finnas här på institutionen. Att 
delta i dom här diskussionerna som pågår här. Gå på seminarier, gå kurser 
osv. (Mindre erfaren doktorand) 

Jag hänger inte upp allt på hand ledaren ... jag tror mer på dom här infor
mella ... Om man har en handledare som inte ... ser till att doktoranden ... 
kommer ut och träffar folk, eller linderlättar åtminstone ... då är det sämre, 
tror jag .... Vissa signifikanta möten ... Jag kan precis komma ihåg när jag in
såg detta och detta ... det kan ha v;;rit på ett seminarium ... fast sen om det är 
handledningssi tuation ... det kanske det inte ä r, för det är ju mer lärande då 
kanske i största allmänhet. (Erfaren doktorand) 

)ag skulle nog vilja ha en bland form, inte den där första ... med någon sådan 
där superhandledning för den finns inte ... den personen ... överhuvudtaget 
tror jag inte ... men däremot en blandform som ... som alltså beskriver den 
här med att jag har byggt upp nätverk ... jag tror miljön är väld igt ... alltså 
det är väldigt viktigt. (Mer erfaren doktorand) 

l det falle t så tror jag a tt individuell handledning är överskattad och grupp
handledning underskattad. Men det ska va ra någon som kan hantera grup
pen också och det gäller att se till att det är en grupp som består av fo lk som 
också har glädje av varandra. Annars blir det bara ett parallellt sittande och 
dötid när man lyssnar på någon annan som d rar .... Det här med huvudhand
ledare och bihandledare är jag tveksam till. jag har inställningen att har man 
ansvaret så har man ansvaret. Däremot uppmanar jag att dom ska gå och kol
Ja m ed alla andra, fråga alla andra. Konsultera alla nndra . Och kommil till
baks i boet med det sen. (Mindre erfm·en hmrdlednre) 

Det är skribenten som ska vi:ilja sina läsare ... och han eller hon behöver inte 
fråga handledaren om lov ... delat handledarskap ... det jag har sett av d t.> t ... 
under dom år som jag vari t med om det här ... så är det att det kan leda fram 
till den komplikationen att då ... forskarstuderande inte bara har en proble 
matisk handledningssituation gentemot sin huvudhandledare ... utnn att hon 
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eller han dessutom får det knepigt att hantera dom problematiska kommuni
kationerna mellan huvudhandledaren och den biträdande handledaren. Allt
så, vi ska ju ha klart för oss det .. . att dom flesta av oss som fungerar som 
handledare har meriterat sig fö r dom positionerna genom att inte samarbeta . 
. . . Det är löjligt vad mycket rent ... alltså enkla basala sociala kontaktmöjlig
heter i form av sitta i samma fikarum .. . äta tillsammans eller någonting ... 
det betyder så ofantligt mycket. (Erfaren handledare) 

För a tt det viktiga det är att få igång verksamheter på olika fält, läsa, skriva, 
tänka, diskutera. Ta kontakter med and ra. jag uppmuntrar också mina dokto
rander och ta . . . dom ska inte bara vara beroende av handledaren utan skaffa 
s ig e tt nätverk förutom handledare . ... Min uppgift är ju att föra in dom i det 
vetenskapliga samfundet. Det är inte bara att skriva en avhandling .... Dom 
har in te varit bihandledare utan dom har varit huvudhandledare inom sitt 
fackområde ... och det är inte bihandledare i van lig mening ... jag har det 
slutliga ansvaret ... det är jag som avgör när avhandlingen är färdig t. ex. (Mer 
erfaren handledare) 

Utbildning och stöd till handledare 

Ingen av doktoranderna tog upp något om stöd till handledare och 
deras arbete eller deras position i det vetenskapliga samhället. Hand
ledarna tog d ock upp det. 

Vissa kan man aldrig utbilda till bra handledare men med många kan man 
göra en hel del och vissa kan det här utan att utbilda sig. Så därför får man 
väl säga att d et kan vara lönt med utbildning men man når bara till en viss 
punkt. Vissa kommer ändå aldrig att lära s ig. Däremot tror jag mycket på 
någonting som ännu inte ... som i dag inte fungerar ... och det är att hand-
ledarna i sin tur kunde få handledning på sitt arbete .... Kollegia l ... där finns 
så mycket andra hinder. Det finns konkurrens, jämförelser och sånt. Man kan 
tänka sig att d e t är bättre med en icke kol legial .. . en konsultativ funktion, 
och det saknas ju i dag. Har man problem som handledare så ... ja, d å är man 
utlämnad ti ll sig själv .... det blir enstaka kollegor i stället. Där kan vi prata 
öppenhjärtigt om så va r det och sådant. Och det ä r ... i begränsad omfattning, 
inom forskargruppen man ingår. (Mindre erfnren handledare) 

Låt oss säga att du [som handledare, vår anm.] inte har hävdat dig på den 
akademiska kapplöpningsbanan utan har varit en samarbets typ ... då kan du 
i vissa avseenden fungera som en utmärkt handledare, men då har du försut
tit .. . din makt på kapplöpningsbanan ... ditt inflytande på den banan är 
sämre, vilket innebär att när du ska lansera det avhandlingsarbete som du 



58 HANDLEDNING OCH FORSKARUTBILDNING 

har handlett ... då kommer du att betraktas av forskarsamhället med större 
skepsis. (Erfaren handledare) 

Man har . .. man kommer inte i regel så långt i det här systemet om man inte 
har stöd av ett antal personer, helst i relativt framskjutr.a positioner och det 
kan innebära att man kommer på kant med andra ... Det är ju ett ... naturligt
vis också ett spel om ... ja, personlig ära och berömmelse . ... jag vet inte hur 
en sådan utbildning [för handledare; vår anm.] skulle se ut. Jag har .. . jag har 
visserligen själv medverkat vid några tillfällen vid sådana utbildningar, men 
jag har alltid haft en känsla av att vi inte har kunnat komma in i kärnan . . . 
den här privata delen av handledningen, så att säga, den kom vi a ldrig åt. 
Men lite kan man nog lära sig ... kring ... ska vi säga det yttre i handledarrol
len, kanske också uppmärksamma det här spelet ... dom här faserna ... osv. 
(Mer erfaren handledare) 

Forskarutbildningsprocessen 

I enkäterna skriver både handledare och nyblivna doktorer om att 
b åde omständigheter och handledning förändras beroende på var 
man befinner sig i forskarutbildningsprocessen. I intervjuerna har 
det blivit ett tema som vi har försökt att ta fasta på. Doktoranderna 
har naturligt nog svårt att se till hela processen. Handledarna däre
mot tar gärna upp ett samtal om detta. 

Jag tror att i början så är det viktigt ... det är viktigare med gruppen. Att man 
kommer in i den vetenskapliga världen och ... dom här diskussionerna och 
s tartar sin process på att bli fo rskare .... Jag tror att det är jätteviktigt, just det 
här att man känner att man är välkommen och att någon kommer i början och 
frågar om man ska hänga m~d på saker och ting. Det tror jag påverkar även 
det här vetenskapliga arbetet. (Mi11dre cr(nre11 doktom11d) 

Jag tror ganska mycket mer t.ex. på dom här informella .. . för det första tror 
jag att jag kan avgöra rätt väl och vem jag ska prata med om vad och när och 
så. Därför att jag lärt känna personer .... Så även om man forskar på lite olika 
saker just nu så är det i alla fall ... så att det kommer ju ner till sist i någon typ 
<~v personliga kontakter ... alltså personliga professionella. (Erfnrm doktorand) 

Det perspektiv jag har på det a r inte heller liksom ... någon kunskap är direkt 
på institutionen ... så det är kla rt när man väljer ett sån 't, så sätter man sig i 
en viss situation också, att man måste söka sig utåt, man måste söka liksom 
andra kontakter. .. . Vi har liksom bestämt då i vår grupp .. . att vi ska ha kol-
lektiv handledning på det som vi har .. . i vår forskargrupp .. .. Det viktigaste 
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för mig det är a tt det är någon som läser ... så man får en ... ja, på något vis 
... en avstamp att ... gå vidare ifrån. (Mer erfaren doktorand) 

Det blir ett evigt förhandlande. Och vad man förhandlar om ... det är ju i 
sjä lva verket ... med en människa i utveckling och växt som ska vinna sin 
autonomi, alltså få sin egen hatt. ... Men förhandlingarna och intensiteten i 
dom ökar ju ... ju längre tiden går. Och inför slutseminarium och sån't så är 
det ju mycket intensiva förhandlingar .... Det är vä ldigt viktigt att handleda
ren är medveten om möjligheterna av kriser och gör dom talbara, och a tt man 
stå r pall och är en samtalspartner under den här krisen . ... Då gä lle r det att 
stå kvar och inte bli rädd .... Jag vi ll alltså inte t. ex. rusa iväg och samla in 
data första året .... När man kommer in (på forskarutbildningen; vår anm.] 
och blir utvald så är det en hög känsla. Den ersätts ju utav en känsla av att 
man inte kan någonting alls. Och det har att göra med ... alltså den kw1-
skapsteoretiska liksom effekten av att börja här. Det blir en sådan ... ett så
dant resultat, av a tt man upptäcker att det är så mycket man inte har en aning 
om. Så därför kommer det en naturlig svacka det första och andra året . ... 
Sista året gä ller det framför allt. För då får både handledaren och den hand
ledde en helt ny ångest att ta hand om, och det är själva disputationen som 
rycker fram som en vägg .... Jag vet massor med exempel på sista året som 
har blivit fem sista år. ... det kommer an på handledaren, tycker jag, att ett 
slutmanus tas upp. (Mindre erfaren handledare) 

Eftersom det är på avhandlingen som dom flesta kroknar, avhandlingsarbetet 
som förorsakar dom flesta avbrotten, så är det ju ... borde det ju vara på den 
delen av doktorsexamen ... der, halvan av doktorsexamen som undervis
ningen framför allt borde sättas in .... Det är så oerhört gåtfullt för mig som 
handledare att ... a lltså detta att det plötsligt kan lossna för folk. ... Och då 
ka n jag se hos somliga ... att ju mer tid ... individuellt ledig tid dom får ... 
desto bättre går det att skriva. Men jag kan se hos andra ... att ju mer tid dom 
får desto mer låser dom sig och det är först när dom är avstängda från tillflö
det av ledig tid som det lossnar. (Eifamrlrandledare) 

l va rje fall i dom första skeendena av arbetet så är det väldigt viktigt med 
stöd och uppmuntran och en väldigt ... nästan en överdimensionerat positiv 
attityd. För att man ska förlösa deras skaparförmåga. Sen när dom börjar bli 
lite mer stadiga på benen, då kan man tufsa till dom lite grann ... . Sen finns 
det ett skede då doktoranden så att säga växer ikapp handledaren och ... tan
ken är ju egentligen att dom ska växa förbi handledaren inom s itt område .... 
Det går ett par tre år kanske .. sen ligger man i lä teoretiskt för dom. Dom är 
mer pålästa inom det området än vad man själv kan vara .. .. Och i det ögon
blicket .. . det ä r smärtsamt för många handledare. Det finns dom som äter sin 
avkomma då .... Du vårdar någonting, en fågel t.ex .... då är det ett väldigt 
svårt ögonblick när man ska släppa iväg dom, man vet att dom är flygfärdiga. 
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.. . Dom måste få flyga själva .... Och det dröjer flera år ... över halva utbild
ningen säkert, där varierar det ju också .... Det är inte så idylliskt på slutet ... 
Då har man hållit på så länge ... att man tycker att arbetet är ... i grund och 
botten ganska trivialt. ... En del blir då så bekymrade att dom tappar totalt 
ångan, och då måste man vara där. Sen finns det ett gåtfullt fenomen där och 
det är att när doktoranden kommer i det läget så går dom i allmänhet till nå
gon annan först än till handledaren med sina problem .... Vänligt medgivan
de handledare i början för att starta processen, till en på slutet ... nästan som 
en grinig svensklärare. (Mer erfaren handledare) 

Övrigt 

I denna del har vi valt att lyfta fram sådant som respondenterna vela t 
trycka mer på och som inte kommit med tidigare i redovisningen, 
och/ eller sådant som vi anser viktigt utifrån de ursprungliga frågor
na. 

Både doktorander och handledare tar upp att forskarutbildningen 
rör både ett personligt, professi~mellt växande och ett arbete med av
handlingen. 

Uppgiften ska ju också göras, men jag menar avhandlingen är ingen slutpro
dukt i livet. Det är en del av utbildningen. Jag tycker det viktigaste är proces
sen . ... För sen ska man ju kunna allt. (Mindre erfaren doktorand) 

Grundutbildningen går i väldigt stor utsträckning ut på och läsa texter och 
tillgodogöra sig dom .... Forskarutbi ldningen, det handlar om att lämna ett 
eget bidrag till kunskapen. (Mer erfaren handledare) 

Frågan om handledaren är en auktoritet och rollmodell bejakas av 
samtliga. Handledarna betonar att utbildningen ska leda fram till ett 
professionellt, autonomt förhållningssät t hos doktoranden, medan 
två av doktoranderna säger att de har intagit den positionen i rela
tion till sina handledare. Överhuvudtaget beskriver alla responden
terna någon form av avstånd till sina handledare . Förhållningssättet 
verkar mer käm1etecknas av ett personligt och professionellt synsätt, 
där avståndet mellan parterna varken ska vara för nära eller för stort. 

Och det är där, någonstans där, jag tänker att det är bra om det är p riv<1 t och 
socialt och trevligt och så där, om man tycker om varandra och så. Men ... s<'t 
ska man inte glömma bort då, liksom, att man på något vis står i olika ... med 
fötterna på olika ställen ändå. (Erfaren doktomild) 



Intervjustudien 61 

Om jag har ett personligt problem så skulle jag inte gå till min handledare och 
be och handleda mig i det här person liga p roblemet. Men däremot sku lle jag 
kunna berätta vad det är för att förklara varför jag inte får någonting gjort. 
(Mindre erfaren doktorand) 

Genom alla uttalanden finns det en överenskommelse om att det är 
doktoranden som ska ta initiativ. Ansvaret ligger i första hand på 
henne eller honom, men att det är handledaren som ska kunna svara 
på initiativen. Om inte hon eller han kan det, är det deras ansvar att 
introducera andra, om inte doktoranden själv har skaffat sig kontak
ter. 

Det riktningsgivande och betydelsefulla ... i handledningsrelationen måste 
alltid komma ifrån den oerfarnes sida. (Erfaren handledare) 

Jag tycker att det är upp till mig -.rad jag tar emot och inte tar emot. Därför att 
... ja, just att det är mitt jobb. (Erfaren doktorand) 

Till sist i denna del vill vi lyfta fram två uttalanden som kanske kan 
ses som frågetecken inför vad vi ovan redovisat. 

l själva verket har jag hört från väldigt många handledningsprocesser att dom 
handledda vågar inte ta upp en massa ämnen med sina handledare. Dom vill 

hålla handledaren på gott humör, dom är rädda för straff av a lla de olika 
slag. (Mindre erfaren handledare) 

Det diskuteras alldeles för mycket om handledning, tycker jag .... Man kan
ske skulle behöva se över helheten på något sätt. Det har ju blivit så fragmen
tariskt skolaktigt på något vis med dom här ku rserna man ska gå och ... 
poäng och ... så ... som har helt kopplats ifrån avhandlingsskrivandet och 
sånt där. (Mer erfaren doktorand) 

SLUTSATSER, INTERVJUERNA 

De intervjuade personerna har haft svårt för att ge n ågon klarare de
finition av hand ledning inom forskarutbildningen. Om vi ser över 
hela intervjuerna kan vi säga att handledning beskrivs utifrån en 
handledare men är inte s ituationsbunden till en typ av möte och att 
d en inbegriper flera personer, där handledaren har ansvaret för pro
dukten/ avhandl ingen och för att det finns ett nätverk kring dokto-
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randen. Initiativen utgår ifrån doktoranden, dvs. hon eller han har 
ansvaret för att initiera diskussioner, kontakter, etc. Handledaren ska 
vara m er erfaren och ha större kunskaper om "vägen och dess fall
gropar" och det är en ojämlik relation mellan två människor i olika 
utvecklingsfaser (karriärer). 

Handledarna ser sig själva i en maktposition och beskriver sig som 
"barn av sin miljö och tid", men de försöker vara medvetna om och 
arbeta med detta i sin relation till doktoranderna. Framför allt genom 
att minska doktorandernas beroende av sina handledare, t.ex. genom 
att introducera dem hos andra. Detta kontaktnät ser olika ut för dok
toranderna. Bland de kontakter som tas upp nämns forskargruppen, 
institutionen, universitetet, doktorandens nätverk utanför universite
tet och handledarens nätverk utanför universitetet. Forskargruppen 
och utnyt~andet av den beskrivs av flera personer som oerhört vik
tig, framför allt i början av forskarutbildningen i samband med intro
duktionen men även senare som trygghet och givande av kritik p å 
det egna skrivarbetet. Sociala kontakter på institutionen betyder ock
så mycket. Kontakter med andra än handledaren ska också ses i lju
set av att beroendeställningen kan leda fram till a tt doktoranden inte 
vågar ta upp vissa frågor med sin handledare. 

Utbildning till handledare är nog bra, enligt handledarna, men en 
sådan kan endast ge vissa, lite mer ytliga kunskaper. Den inre, mer 
privata kärnan, tycks vara svårare att förmedla. Dock b orde m an 
också pröva att ge annat stöd, exempelvis konsultativ handledning, 
till handledare. 

Vi kan utläsa tre mer kritiska perioder i forskarutbildningsproces
sen. Den första är i början av utbildningen när doktoranden ska för
ändra s ig och sitt lärande från grundutbildningen till forskarutbild
nin gen. Då krävs mycket stöd för att man ska komma in i utbildning
ens och forskningens vardag och villkor. Den andra perioden inträf
far oftast efter ett par, tre år då doktoranden blivit mer kunnig än 
handledaren inom sitt forskningsområde. Den tredje perioden upp 
kommer då slutseminarium och d isputation närmar sig. Handleda
rens ansvar stiger och den mer autonoma doktoranden börjar en 
kamp om avhandlingen med sin handledare. Här har flera svårt för 
att göra en bra avslutning. Detta förha ndlande om texten / avhand
lingen är oerhört intensivt och handledaren blir ofta en "grinig 
svensklärare". 



Intervjustudien 63 

Avståndet m ellan handledare och d oktorand kännetecknas av att 
m an varken är nära varandra eller långt ifrån varandra i p ersonlig 
kännedom och stöd. Gärna ett personligt, men inte ett privat förhål
lande. 
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Utifrån enkäterna kan vi se att bakgrundsvariablerna (kön, ålder, an
s tällning, etc.) skiljer sig åt när det gäller doktoranderna p å de två in
s titutionerna. Den beteendevetenskapliga kan beskrivas som en 
svensk samh ällsvetenskaplig med elinstitution från 1982 och den 
tvärvetenskapliga som mer ekonomiskt gynnad än med elinstitutio
nen 1995. Trots detta har vi endast hittat en signifikant skillnad mel
lan doktorandgruppernas skattningar. Det skulle kunna tyda på att 
det inte är de ekonomiska delarna som är avgörande för hur dokto
rander upplever forskarutbildningen. Studien som helhet visar också 
att doktorander anpassar s ig till d en rådande situationen. I dokto
randgruppen finns ett mindre antal som är missnöjda med den hand
ledning de får. Detta stämmer överens med vad Hockey (1991) fann i 
sin litteraturöversikt. 

Generally, poor supervision does not emerge as a major problem in the few 
studies of postgraduate research in Britain. However, fo r a small number of 
respondents in each survey i t was a significant problem. 

Hockey, 1991, s. 326 

Vi kan se fyra mer övergripande förklaringar till att doktoranders in
dividuella anpassning är stor och att de inte mer visar p å missnöje; 
osäkerheten över vad handledning och forskarutbildning bör vara, är 
stor, oclz/eller doktorander har andra positiva delar som uppväger att 
de är missgynnade, och/eller doktorander känner sig maktlösa och/ 
eller den förhä rskande kulturen ser framgånga r och misslyckanden 
som individuellt baserade (d vs. doktorand er h ar en tendens till a tt 
förlägga problematiken hos sig själva). Vi ser inte att någon av dessa 
punkter helt utesluter varandra, troligtvis är det flera faktorer som 
samverkar. 

Förutom fo rskningskompetens har handledarna också makt och 
infly tande över projekt och pengar samt en kulturell kompetens. Den 
akademiska kulturen kännetecknas också av en stark hierarki. Den 
grupp som torde bli mest missgynnad i en (patriarkalisk) hierarki är 
kvinnliga doktorand er. Hierarkin i kombination med få kvinnliga 
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förebilder och få fungerande forskargrupper kan förklara att kvinn
liga forskare är mindre benägna att satsa på en akademisk karriär. 

Doktorander och handledare är överens, i denna undersökning, 
att en nära personlig, men inte för privat relation är att föredra. Att 
komma "för nära" kan ge etiska komplikationer i form av svårigheter 
för handledaren att vara en god akademisk bedömare, och utnytt
jande i olika former. Vi ser det som en brist i svensk forskarutbild
ning att man inte har etiska regler för handledning. Om vi ser till den 
akademiska arenan och dess inriktning på individuell karriär och 
tävlan, så är det inte svårt att föreställa sig att handledarnas kunskap 
och makt skapar förutsättningar för ett starkt beroende och möjlighe
ter till utnyttjande av doktoranderna. 

Handledarna ser sig själva som viktiga personer i doktorandernas 
utveckling. Något som doktoranderna håller med om, även om de 
lägger mer ansvar på sig själva. De nyligen disputerade förstärker 
doktorandernas attityder till detta genom att lägga mer ansvar på sig 
själva och mindre p å handledaren. Forskningen ger stöd för att det är 
doktoranden själv som först och främst tar ansvar för sin utbildning. 
Handledarnas svar kan tolkas som utslag av den förhärskande kultu
ren där det snarare är deras arbete som indirekt utvärderas, inte dok
torandens. Både doktorander och handledare är dock överens om att 
det är doktoranden som ska vara aktiv, och att handledaren ska vara 
beredd att svara på detta och förstå doktoranden, eller hänvisa till 
andra som hon/ han kan hämta näring hos. 

Studien visar att man ser på handledning som en del av det stöd 
till doktoranden som flera personer kan (ska) ge. Institutionen, hand
ledningsgrupper l forskargrupper, doktorander och andra akademi
ker såväl som tekniskt/ administrativt och ekonomiskt s töd kan 
underlätta såväl som försvåra för doktoranden. Om vi ser att dokto
randen har ett antal personer/grupper som hon/han kan söka stöd 
hos i sin utveckling, hur är det då med stöd till handledaren? I ett for
skarutbildningssammanhang borde såväl doktoranders som handle
dares behov av utbildning och stöd i respektive utveckling kunna 
tillgodoses. 

Forskarutbildningsprocessen kännetecknas av tre överlappande 
faser i vilka doktorandernas behov och handledarnas roller skiljer sig 
åt. Faser som snarast bygger på varandra, inte utesluter varandra. 
Om vi sätter in resultaten från studien (litteratur, enkät och intervju
er) i en tidsaxel kan vi beskriva faserna . 
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Den första fasen kännetecknas av socioemotionella behov. Dok
toranden ska skolas in i forskarutbildningen och lämna den mer pas
siva studentrollen för att bli en doktorand där initiativen i huvudsak 
ska komma ifrån henne / honom. Handledaren är viktig som stöd och 
detta kräver täta möten mellan doktorand och handledare. Dok
toranden känner sig beroende av handledaren, både som person och 
som förmedlare av såväl intellektuellt som kulturellt vetande. Dokto
randen behöver m ycket socialt stöd från närmiljön. Doktorand
kollegor och forskargrupper / handledningsgrupper är här viktiga. 
Denna fas är mer grundläggande än de två påföljande, då risken för 
att doktoranden inte ska klara sin forskaru tbildning till största delen 
är beroende av socialt stöd. 

Den andra fasen kännetecknas av att doktoranden nu behöver 
mer praktiskt stöd. Handledare och doktorand har färre möten och 
doktoranden har blivit mer oberoende av sin handledare. Dokto
randen kan ofta sitt avhandlingsämne bättre än sin handledare och 
börjar söka sig till andra akademiker såväl från närmiljön som mer 
rumsligt avlägsna personer. 

Den tredje fasen kännetecknas av intellektuellt sökande. Dokto
randen vill (ska) åka på konferenser, etc. för att "vidga sina vyer" . 
Den kommande separationen från handledaren ska bearbetas, sam
tidigt som doktoranden är beroende av att få handledarens godkän
nande av s in avhandling, och p raktiska arrangemang runt disputa
tionen ska ordnas. Avslutningen av forskarutbildningen kräver täta 
möten och intensiva förhandlingar om texten/avhandlingen. Kon
flikter uppstår ofta mellan doktorand och handled are då doktoran
den upplever sitt oberoende ifrågasa tt i samband med slutföraodet 
av avhandlingen. 

Utifrån dessa beskrivningar kan vi nu skapa en förenklad bild där 
vi lägger in typ av stöd och doktorandens rollföränd ringa r under 
forskarutbil d ni n gen. 

ROLL 

STÖD 

FORSKARUTBILDNTNGEN 
---------------------------------------> 1 

Fri\n student 
till doktorand 

Socioemotioncllt 

Doktorand 

Praktiskt 

Från doktorand 
ti Il forskare 

Intellektuellt 
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I denna beskrivning visar vi på "hela forskarutbildningsprocessen". 
Därmed inte sagt a tt man måste genomgå hela processen för att nå 
doktorsexamen. Om doktoranden genomför sitt avhandlingsprojekt i 
ett projekt (eller s.k. forskarskola) som leds av handledaren, och om 
doktorand och handledare är överens om detta, så kan forskarutbild
ningen genomföras enligt "tidplanen". Nackdelen i ett såd ant läge är 
att d et firu1s risk för att man "glömmer" processen mot en oberoende 
forskare. Men är forskarutbildningen till för produkten eller proces
sen, eller mer allmänt uttryckt: vad är m ålsättningen med forskarut
bildning? 

Inom tekniska / naturvetenskapliga och medicinska fakulteter är 
man av tradition mer inriktad på produkten. Inom samhällsveten
skapliga, och framför allt humanistiska, fakulteter är traditionen mer 
inriktad p å processen . Kan (vill) vi likställa all svensk forskarutbild
ning, e ller ska man tillå ta mångfalden? Oavsett hur man ställer sig 
till detta få r det konsekvenser för såväl samhälle, fakulte t, institution, 
som handledare och doktorand. Som vi kan se i denna undersökning 
stöd er såväl empiri som teori tanken på att man måste ta hänsyn till 
och arbeta med hela forskarutbildningsprocessen för att kunna utbil
da forskare, dvs. man måste arbeta med både produkten och proces
sen (mot en oberoende forskare). Det är snarast en fråga om var man 
lägger tyngdpunkten i forskarutbildningen. 

Om nu doktorsavhandlingarna läggs närmare handledarens forskning måste 
den nödvänd iga frigörelsen och förnyelsen komma i nästa s teg i fo rskarkarri
ären. Då måste det finnas ett större antal tjä nster fö r yngre forskare, där det 
finns gott om tid för forskning och inga specifika krav s tälls på forskningens 
inriktning. 

Hellberg, 1997, s. 24 
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Bilaga 1 

YRKESETISKE RETNINGSLINJER FOR VEILEDERE 

Vedtatt av Det akademiske kollegium 7 O. juni 7 997/ universitete t i 
Oslo. 

l. Grunnenhetenes og veileders forpliktelser overfor kandidatene 

A. Grunnenhetene må kvalitetssikre veiledningen gjennom oppleEr
ing og/ eller bevisstgj0ring om det å veilede. 

B. Veilederen må utvise respek~ for veiledning som kompeta;,sefelt. 
Veilederen m å vise respekt overfor de s<Eregne utfordringene 
som veiledning representt?P..:r og f0le en for pliktelse til å u tvikte 
sin egen kompetanse på dette feltet. 

C. Veilederen må s0ke å vCEre en god rollemodell for sine kandida
ter. 

D. Veilederen b0r avsette tid i veiledningen ti l å dmfte hvordan ar
beidet skal legges opp . Arbeids formen bör evalueres underveis 
og justeres i tråd med resultatene av evalueringen. 

Il. Respekt for kandidatens personlige og faglige integritet 

A. Veilederen må utvise respekt for kandidatens personlige og fa g
lige integritet og avstå fra enhver handling eller uttalelse som kan 
innebCEre angrep på hans/hennes verdighct. 

B. Vei lederen må arbeide systematisk med holdninger og språkbruk 
som samsvarer med kand idatens krav pä respekt og personlige 
integrite t, og innta et reflektert forhold til kj0nn, etn isk tilh0rig
het, livssyn, seksuelllegning, livssituasjon o.l. 

C. Veileder ma ikke komme med bemerkninger eller opptre på må
ter som kan virke krenkende og seksuellt utfordrende for kandi
daten. 
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D. Veilederen m å vcere åpen for reaksjoner fra kandidater som på
pekar usakligheter, uheldig språkbruk eller utilb0rlig atferd, og 
legge vekt på å rette opp det som måtte vcere uheldig. 

III. Asymmetri i veiledningsrelasjonen 

A. Veilederen m å vcere bevisst den asymmetri som eksisterer i vei
ledningsrelasjonen. Fagtig kunnskap og autoritet skal ikke utnyt
tes til å vinne fagtige/personlige fordeler på bekostning av andre 
eller utnyttes til å krenke eller undertrykke andre. . 

IV. Doble relasjoner 

A. Veilederen må s0rge for å holde en profesjonell avstand til kan
didaten og har e t scerskilt ansvar for ikke å innlede relasjoner som 
setter kandidaten i en sårbar situ asjon. Doble relasjoner i veile
derforholdet b0r ikke forekomme. 

V. Tillit og fortrolighet 

A. Veileder må ikke prioritere si.J.1e egne behov i veiledningen, f.eks. 
ved å betro seg om sine egne faglige eller personlige probierner 
med mindre det har betydning for kandidatens arbeid. 

B. Veileder b0r vare åpen og lydh0r med hensyn til personlige for
hold hos kandidaten av betydning for avhandlingsarbeidet. 

C. Veileder b0r utvise stor forsiktighet og diskresjon i omtale av kol
legaer i veiledningen. 

VI. Faglig redelighet 

A. Dersom veileder 0nsker å anvende kandida tens da tamateriale 
eller forsknings resultater i egne publikasjoner eller forskning, m å 
veileder s0rge for å innhente tillatelse fra kandidaten på forhånd . 
Veileder må f0lge den skikk og bruk som gjelder for kildehen
visnmger og kreditering av andres bidrag i sitt fag, dersom mate
rialet tas i bruk. 
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VII. Gaver og honorarer 

A. Veileder skal ikke motta noen form for honorar for veiledning ut
over det som er avtalt med universitetet. Veileder må vurdere 
ne~ye de konsekvenser det kan få dersom han/ hun mottar gaver 
eller andre ytelser fra kandidaten. 

VIll. Involvering av tredjepart ved konflikter 

A. Dersom veileder eller kandidat finner en veiledningsrelasjon så 
vanskelig at e t videre samarbeid virker umulig, b0r veileder l 
kandidat v urdere å involvere en tredjeperson i avklaringen av 
hvorvidt veiledningsforholdet b0r opph0re eller reforhandles. 

IX. lnformasjon til kandidater 

A. Grunnenheten må informere kandidaten om innholdet i de yrkes
etiske retningslinjene for veiledere når et veiledningsforhold eta
bleres . Kandidaten bekrefter ved undertegnelsen av veilednings
kontraktene at de har lest retningslinjene. 
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STATISTISKA UPPGIFTER 

Svarsfrekvenser LiU 95 

Svarsfrekvens 

Grupp Antal utskick Antal % 

Doktorander 138 86 62 
Handledare 42 27 64 
Disputerade 19 12 63 

Totalt 199 125 63 

Könsfördelning LiU 95, Doktorand 82 och RRV 95 

LiU 95 

Doktorand Nyligen disp. Handledare Doktorand 82 RRV95 
Kön t x, ex, % % % 

Kvinnor 63 50 30 35 41 
Män 37 50 70 66 66 

Totalt 100 100 100 100 100 
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Doktorandernas civilstånd i procent, liU 95 och Doktorand 82 

LiU95 Doktorand 82 
Civilstånd % % 

Gift/sambo 81 73 
Ej gift/sambo 19 27 

Totalt 100 100 

Doktorandernas medelålder liU 95 och RRV 95 

LiU95 RRV95 
Läsår M M 

1974/ 75 32 år 
1990/91 40 år 
1994/95 39 år 39 år 

Doktoranders maka/make eller sambos utbildningsnivå procentuellt 
fördelade, liU 95 och Doktorand 82, samt könsfördelning i antal per
soner liU 95. 

LiU95 

Män Kvinnor Doktorand 82 
Utbildningsnivå o;., A:-~ tal Antal t x, 

Grundskola 1,5 1 o 9 
Gymnasium 7,5 3 2 21 
Akademiker 60 18 22 54 
Doktorandstud i er 9 s 6 
Forskarexamen 22 14 9 

Totalt 100 2-l 43 100 
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Doktorandernas erfarenhet av arbete utanför högskola/universitet, 
procentuell fördelning, LiU 95 och Doktorand 82 

LiU95 Doktorand 82 
Erfarenhet % % 

Ingen o l 
En-två korta 1,5 5 
Flera korta 12,5 13 
Flera längre 86 81 

Totalt 100 100 

Doktorandernas anställningsår ut.mför högskola/universitet, 
LiU 95 och RRV 95 

Medelvärde 

LiU 95 
År 

13,1 

RRV 95 
År 

12,5 

Doktoranders aktivitetsgrad i intervaller, LiU 95 och RRV 95 

LiU 95 RRV 95 
Aktivite tsgrad ... (r;, 

" ' 

0-25 % 17 22 
26-50 % 22 21 
51-75 % 15 8 
76-100% 46 49 

Totalt 100 HJO 



Bilaga 2 79 

Doktorandtjänster för doktorander i procentuell fördelning, LiU 95, 
RRV 95 och Doktorand 82 

LiU95 RRV95 Doktorand 82 
Anstä llningsform % o/o 0 ' 

l O 

Doktorandtjänst 30 39 
Utbildningsbidrag 7 

Fast arbetsplats på institutionen hos doktoranderna, LiU 95, RRV 95 
och Doktorand 82 

Arbetsplats på 
institution 

Ja 

LiU 95 
o;., 

71 

RRV95 Doktorand 82 

64 43 

Doktorandernas tidsfördelning av avhandlingsarbete respektive annat, 
medelvärdesberäknat, liU 95 och RRV 95 

Typ av arbete 

Avhandling + ku rser 
Annn t 

Totalt 

Anta l timmar/ vecka 

Li U 95 

30 
20 

50 

RRV95 

2H 

2R 
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Antalet handledare/ doktorand, procentuellt fördelade, liU 95 

Doktorander Nyligen disputerade 
Antal handledare Of , o % 

1 handledare 68,5 83 
2 handledare 29 8,5 
3 handledare 2,5 8,5 

Totalt 100 100 

Byte av handledare, liU 95 och RRV 95 

LiU95 

Bytt handledare Doktorander Nyligen d isputerade RRV 95 
% 

Ja 20 33 30 

Doktorander per handledare, liU 95 och RRV 95 

LiU 95 RRV95 

Doktorand / hand ledare 5,3 3,2 
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Medelvärden och standardavvikelser, fördelade på frågor och 
grupper, liU 95. Skala: 1-5 

Doktorand Nyligen disp. Handledare 

Fråga Y1 M s M s 

Doktorandernas inflytande på 4.3 .98 4.5 1.17 4.4 .65 

avhandlingsarbetet 

H ur anser du att forskarutbild- 3.5 .84 3.1 1.45 3.8 .71 

ningen fungerar? 

Hur tycker du att den psyko- 3.7 1.02 3.3 1.36 
sociala arbetsmiljön fungerar? 

Är du nöjd med den mängd 3.9 1.2 3.6 1.83 3.4 1.18 

handledningstid du har(ger)? 

Vilken betydelse har handled- J .R .90 3.3 1.07 4.1 .73 

ningen för genomförandet av 
forskarutbildningen? 

Är handledningen så som du 4.0 .93 3.9 1.39 3.3 .72 

önskar a tt den skulle vara? 

Vilken betydelse lägger hand- 3.9 .93 3.6 1.84 3.2 .72 

ledaren( d u ) vid din(doktoran-
dens) personliga utveckling' 

Vilken betydelse lägger hand- 4.0 1.02 4.3 1.19 4.6 .50 
ledaren(du) vid dina (doktoran-
d ens) kurser och avhandling' 

Hur v iktig är hand ledningen :n .'iR 3.3 1.42 4.1 .62 

för ditt( doktorandens) inträdet 
i den vetenskapliga sfären? 

Hur mycket kan du (doktoran- 3.6 1.01 3.5 .H2 3.R .57 

d e n) påve rka handlednings-
si tu a tio n en? 

Har (förändrar du) handled- 2.7 1.25 3.7 .'15 -1.0 .65 

ningen förändrats över tid 7 





Skapande Vetande-serien 

Skapande Vetande är en skriftserie som ges ut av lärarutbildningen 
vid Linköpings universitet. Didaktik och konstnärligt utvecklings
arbete är två huvudområden, men även arbeten som p å annat sätt 
bidrar tilllärarutbildningens forskningsanknytning och kunskap sut
veckling ingår i serien. 

skrifterna vänder sig till en bred målgrupp läsare - från studeran
d e i lärarutbildningen till lärare som är verksamma i olika utbild
ningar från förskola till universitet. 

För prisuppgifter och närmare information: skriv till Skap ande 
Vetande, Linköpings universitet, 581 83 LINKÖPING. 

1987 l Lars Owe Dahlgren & Folke Vernersson, Fenomenagra
fiska studier inom ämnet samhällskunskap 

2 Jan Wyndhamn, Matematikdidaktiska reflexioner 
3 Inga-Lill Vernersson, Specialundervisning på grundskolans 

mellanstadium. Fallstudier 
4 Urban Hjelm, Eleven och tyskan. Innehållsuppfattning och 

inlärningsstrategier hos elever i tyskundervisningen på 
grundskolans högstadium 

5 Gunnel Bergman & Marie-Louise Törnvall, Handled 
n ingens funktioner i vårdlärarutbildningens praktik. Analys
modeller och en pilotstudie 

6 Toshiaki Endo, Utvecklingen av en pedagogisk ide. Syn
punkter på slöjden i Sverige w1der mer än hundra år 

7 Lisbet Trulsson, Äggo/jetempera på trä 
8 Bengt Svensson, Ting- och bildframställning med såg 

1988 9 Eva Trotzig, Två uppsatser om tidig svensk skolslöjd. Otto 
Salomon- en svensk ped agog som fått internationell 
betydelse. Kvinnlig skolslöjd - ett skolämne växer fram 

10 Anders Törn vall, Skolan skall fostra - men hur? En analys 
av forskningen kring fostran i skolan 
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11 Anders Törnvall, Religionskunskap i skolan. En studie i 
lärares och elevers attityd till ämnet Religionskunskap i 
grundskolan 

1989 12 Kulturarv och utveckling inom sko/slöjden. Rapport från ett 
slöjdhistoriskt symposium 

13 Urb an H jelm, "Man böjer på en hel del i tyskan!" Samtal om 
tysk grammatik med tio elever i åk 9 

14 Tullie Torstenson-Ed & Birgitta Johansson, Barns och 
vuxnas uppfattning om friktion. Ett experiment och en teori
genomgång om tänkandets utveckling hos barn och 
vuxna 

1990 15 Jan Wyndhamn, Fyra matematikdidaktiska satser. En sam
manställning av fyra tidigare skrivna uppsatser 

16 Lars Owe Dahlgren, Undervisningen och det meningsfulla 
lärandet 

17 Sven G. Hartman, Handledning. Liten h andbok för den 
som arbetar med projekt, speciala rbeten eller rapporter 

1991 18 Evald Aspengren, Karl XII och atombomben. En förs ta 
delrapport i ett his toriedidaktiskt forskningsprojekt 

19 Slöjd Hemkunskap M useipedagogik. Rapport från ett kul
turpedagogiskt symposium i Linköping 

20 Sven Bills tröm, Se och göra bilder. En modell för bild
undervisning 

21 Göran Ekman, Slöjd och lek. Lek och leksakers gest och 
karaktär 

1992 22 Olle Kylhammar (red.), Folkbildning i teori och praktik 
23 Gunnel Bergman & Marie-Louise Törnvall, Handled

ningens teori och praktik. En introduktion till handledning i 
lära rutbildningens praktik 

1993 24 Bengt Svensson, Skolslöjd med kvalite och personlig prägel. 
En slöjddidaktisk s tud ie av metoder 

1994 25 Vår syn på saken. Barn skriver om livsfrågor. 
26 Edgar Almen, Ragnar Furenhed & Sven G. Hartman, Att 

undervisa om religion, livsfrågor och etik i skolan. Texter för 
lärarutbildning och lärarfor tbildning 

27 Folk e Vemersson 
Hur lärare i samhällskunskap ser på sin egen undervisning 

1995 28 Sven G. Hartman, Lärares kunskap. Traditioner och ideer i 
svensk undervisningshis toria 
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29 Sven G. Hartman, Hans Thorbjörnsson & Eva Trotzig 
Handens pedagogik. Kulturarv och utveckling i skolslöjden 

1996 30 Göran Ekman, Slöjd och bygga rum 
1997 31 Lars Owe Dahlgren & Anders Szczepanski, Utomhus

pedagogik. Boklig bildning och sinnlig erfarenhet 
32 Inga-Lill Vernersson, Specialpedagogik. Speciell eller gene

rell kunskap {ör lärare? 
1998 33 Inga-Lill Vernersson, Vad gjorde speciallärarna egentligen? 

34 Glenn Hultman, Spindlar i känsliga nätverk. Skolans ledar
skap och kunskapsbildning. 

1999 35 Glenn Hultman & Cristina Robertson Hörberg, l sam
språk med praktiken. En handbok för praktiker som vill ut
veckla pedagogisk verksamhet utifrån teori och praktik 

ÖVRIGA SKRIFTER SOM DISTRIBUERAS AV 
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1995 Bosse Bergsted t & Staffan Larsson (red.) Om folkbildningens 
innebörder - nio försök att fånga en företeelse. Mimer. 

1996 Gunilla Jedeskog, Lärare vid datorn. Sju högstadielärares 
undervisning med datorer 1984-1994. Lic. avhandling IPP. 
Lars Arvidson, Cirklar i rörelse. Mimers småskriftserie nr l. 
Per Hartman, Studier i förening. Några medlemmars tankar om 
demokrati och cirkelstudier i folkrörelser. IPP. 

1997 Lars Naeslund, Forskaröga på lärargärning. IPP. 
Eva Öhrström (red.) Musiken,folket och bildningen. Mimer. 

1999 Kjell Granström (red.) Small group studies. Proceectings from 
a conference on group and social p sychology, Linköping Uni
versity, May 1998. 








