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Från doktorand till handledare

När jag som nästan färdigutbildad gymnasielärare i matematik och datakunskap anställdes
som adjunkt i datavetenskap på Högskolan i Gävle 1998 hade jag inga ambitioner att göra
akademisk karriär. Tanken att bli forskare hade jag inte ägnat mycket tid, men tyckte
ändå att jag som lärare på högskolenivå borde fördjupa mina kunskaper genom att dok-
torera. Drygt 10 år senare fick jag möjlighet att som adjunkt delta i ett forskningsprojekt
och presentera en artikel på en internationell konferens i Uppsala. Jag blev formellt anta-
gen till forskarutbildning på institutionen för data- och systemvetenskap på Stockholms
universitet 2012, och disputerade i november 2015. Mitt mål under forskarutbildningsti-
den var först och främst att bli klar med min examen och sedan återgå till min tjänst som
lärare. Det var därför med viss förvåning som jag ungefär 4 månader efter disputationen
insåg att jag just hade blivit antagen till en kurs i forskningshandledning. Jag, forskare?
Jag, handledare? Att jag nu förväntades vara forskare hade jag inga större problem med,
eftersom jag hade kommit att inse att jag efter disputationen och befordran till lektor inte
längre skulle vara ‘bara’lärare utan också forskare, och dessutom upptäckt tjusningen
med forskning. Jag hade dock inte reflekterat över att det i forskarens uppdrag också
ingår att vara handledare åt andra i samma situation som jag hade varit. Tanken kändes
ganska främmande, och jag kände mig inte på långa vägar redo att gå in i rollen som
handledare, men genom de insikter som denna kurs har gett tycker jag att jag har tagit
ett steg på vägen mot att kunna fungera som handledare åt en doktorand.
Då man står i begrepp att gå in i rollen som handledare är det naturligt och klokt

att utgå från de exempel, goda såväl som dåliga, som ens egen handledare har utgjort.
Samtidigt är det, som påpekades bland annat under Sören Sjöbergs seminarium, lätt att
fastna i inställningen ’detta funkade för mig’ och glömma bort att jag själv kan vara
en annan typ av handledare1 än vad mina handledare var, och att min doktorand kan
vara en annan typ av doktorand än vad jag var. Att ha detta i åtanke känns extra
viktigt i mitt fall, i och med att min bakgrund skiljer sig från de flesta doktoranders på
flera punker; dels hade jag genom min ålder och erfarenhet av yrkesliv och föräldraskap
antagligen mer livserfarenhet än den genomsnittlige doktoranden, och dels hade jag redan
en anställning som adjunkt och var väl förtrogen med den akademiska miljön sedan 15
år tillbaka. Detta påverkade relationen mellan mig och mina två handledare på flera
sätt, inte minst genom att jag förmodligen upplevde relationen som mer ’kollegial’och
’jämbördig’än vad som nog ofta är fallet. Marit Silén refererade i sitt seminarium till
Doktorandspegeln, som bland annat visar att många doktorander upplever att deras

1Under Marit Siléns seminarium refererades bland annat till Anngerd Lönn Svenssons avhandling Det
beror på: erfarna forskarhandledares syn på god handledning, där tre distinkta handledarstilar urskiljs:
’forskaren’, ’ledaren’och ’tjänstemannen’. Vid seminariet nämnes också en tänkbar fjärde stil, nämligen
’låt gå-handledaren’.
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handledare visar litet intresse för doktoranden och hens arbete, ger alltför lite konstruktiv
kritik, och sällan eller aldrig diskuterar metodfrågor eller teori. Jag känner inte alls igen
mig i detta, vilket förmodligen beror på en lycklig kombination av att jag hade mycket
kompetenta och engagerade handledare och att jag inte hade samma behov av ’coachning’
som mindre erfarna doktorander kan ha. Vad jag däremot känner igen mig i är något som
med hänvisning till kurslitteraturen (Philips & Pugh) togs upp under Sören Sjöbergs
seminarium, nämligen att såväl personen som projektet kan befinna sig i olika faser,
exempelvis förvirring, eufori, och uttråkning. En lyhörd handledare kan identifiera vilken
fas doktoranden befinner sig just nu, och anpassa sin handledning därefter. Jag själv
upplevde att mina handledare var duktiga på att ingjuta mod och inspiration under de
stunder då jag kände mig modfälld eller var på väg att tappa intresset för arbetet.
Jag kan alltså inte utgå från att eventuella framtida handledar-doktorand-relationer

som jag är en del av kommer att se ut som den jag har erfarenhet av från min egen
doktorandtid. För mig har det därför känts extra viktigt och varit extra värdefullt att ta
del av de erfarenheter som mina kurskamrater har delat med sig av, och de reflektioner
och konkreta tips och råd som kurskamraterna och kurslitteraturen har bidragit med.
Under Marit Siléns seminarium uppmanades vi att fundera på hur, när och med vem vi
reflekterar över vår handledarroll, och ett tips som gavs var att försöka knyta kontakt med
en senior forskare som kan fungera som mentor. För min del är det naturliga första steget
att vara biträdande handledare, och i den situationen kommer förstås huvudhandledaren
delvis att kunna fylla den rollen, men det kan också vara klokt att försöka få tillfälle att
diskutera handledarrollen med någon utomstående. Detta råd ska jag försöka ta fasta på
när jag får mitt första handledaruppdrag. Anna Karlsson bad oss under sitt seminarium
reflektera över om vi som handledare handleder doktoranden eller doktorandprojektet.
Det är en intressant och relevant fråga att ställa sig själv, särskilt om doktorandprojektet
är en del av ett större projekt med tydliga förväntningar på resultatet. Inte minst i
laborativa ämnen, där doktoranden ofta utför experiment inom ett relativt avgränsat
område, är det nog inte sällan så att handledaren blir en slags chef eller handledare för
projektet snarare än för doktoranden. I mitt fall kan jag än så länge inte ställa mig
själv den frågan, men ska försöka ta den med mig när det blir aktuellt. Anna tog också
upp vikten av att tydliggöra förväntningar i en handledningsrelation, dels handledarens
förväntningar på doktoranden och dels doktorandens förväntningar på handledaren. Hon
gav ett exempel på hur detta kunde konkretiseras genom ett förväntansdokument (’letter
of agreement’) som hon hade egen erfarenhet av. Personligen är jag inte så säker på att ett
sådant dokument hade varit till stöd för mig under min forskarutbildning, utan snarare
hade kunnat få mig att känna mig mer pressad, men återigen påminner jag mig om att
jag inte var någon särskilt typisk forskarstuderande.
Sarah Ljungqvist gjorde vid sitt seminarium en intressant och tankeväckande historisk

tillbakablick på jämställdheten, eller bristen därpå, i akademin. Jämställdhetsfrågor in-
tresserar mig mycket, eftersom jag själv inte vill gnagas av misstanken att det är mitt
kön och inte min kompetens som är av betydelse i min yrkesgärning, eller att jag står ivä-
gen för någon annan och bidrar till att upprätthålla det ’glastak’som fortfarande verkar
finnas för kvinnor inom akademin. Sarah konstaterade att det bland dagens doktoran-
der finns en stor mångfald med avseende på genus, etnicitet, klasstillhörighet, sexualitet,
ålder etc. Detta ställer krav på en intersektionell förståelse av genus, det vill säga hur
genus samverkar med andra (tilldelade) identitetskategorier. Det konstaterades under
seminariet att det fortfarande finns olika syn på kvinnor och män som doktorander, men
också ofta olika förväntningar på kvinnliga respektive manliga handledare. Även manliga
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doktorander kan drabbas av dessa stereotypa föreställningar, till exempel få prestation-
sångest av att man som manlig doktorand upplever att man förväntas uppvisa ’genialitet’
i sin forskning. Om jag någon gång blir handledare ska jag vara särskilt vaksam på de
olika rollförväntningar som kan finnas på män och kvinnor och hur handledningsrelatio-
nen påverkas av könssammansättningen i handledningsgruppen. En seminariedeltagare
konstaterade att det i detta sammanhang är viktigt att hitta rätt forum för denna sorts
diskussioner. Att öga mot öga med en kvinnlig doktorand analysera handledningsrela-
tionen ur genusperspektiv, och kanske hävda att ”du gör si eller tänker så för att du är
kvinna medan jag tänker si eller gör så för att jag är man”, skulle lätt kunna leda till att
doktoranden upplever att hon inte längre betraktas som en individ utan snarare som en
representant för sitt kön. Samtidigt är det viktigt att inte glömma bort dessa frågor på
ett strukturellt plan, och till exempel regelbundet betrakta sitt arbete ur genusperspektiv
på gruppnivå (exempelvis ämnesgrupps- eller avdelningsnivå) för att upptäcka eventuella
jämställdhetsproblem och könsstereotypa förväntningar. Detta konstaterande satte ord
på tankar som jag själv har haft, och kommer att försöka bära denna insikt med mig.
Under såväl mitt eget som Johan Willanders seminarium diskuterades de speciella

förutsättningar som råder för doktoranden. En vanlig uppfattning är att forskning inte
är ett arbete som andra; det kräver en viss intellektuell hängivenhet som gör att man
orkar gå vidare då man upplever att man har kört fast. De flesta kursdeltagarna var nog
överens om att det ligger något i detta, men samtidigt också klara över att det måste gå
att kombinera en doktorandtjänst med exempelvis ett familjeliv. Doktorerandet är ”en
verksamhet i gränslandet mellan arbete, utbildning och innovation”, och doktoranden
befinner sig i spänningsfältet mellan reglerad arbetstid och gränslöst arbete: å ena sidan
har doktoranden en anställning, å andra sidan går doktoranden en utbildning. Här är
det viktigt att påminna sig om att det ju ytterst är doktoranden själv som har ansvaret
för att forskarstudierna blir framgångsrika. Olle Häggström vänder sig i sitt kapitel i
antologin Forskarhandledares robusta råd mot den enligt honom vanliga bilden att han-
dledaren är doktorandens ’chef’. En uppfattning som fördes fram under våra seminarier
är en forskarutbildning inledningsvis har likheter med ett lärlingsarbete. Inledningsvis
har doktoranden ofta behov av omfattande handledning, för att lära sig grunderna i
’hantverket’, men gradvis sker en förskjutning mot ökat ansvar och större självständighet
för doktoranden. Doktoranden behöver också hitta balansen mellan självständighet och
lyhördhet; man har ju handledare av en orsak. En nyckel till framgång som handledare
tror jag är att kontinuerligt reflektera över hur man hjälper doktoranden att bli medveten
om dessa svåra balansgångar och hitta en bra balans.
Att läsa en kurs i forskningshandledning som nydisputerad har den fördelen att den

egna doktorandtiden finns i färskt minne. Jag har fått goda möjligheter att knyta kursens
innehåll till mina egna erfarenheter som handledd. Samtidigt har det varit en utmaning
på så sätt att jag inte själv har erfarenhet av att handleda på forskarnivå, och därmed
inte har kunnat omsätta i praktiken de kunskaper som kursen har gett. Kanske hade det
varit ännu mer givande att läsa kursen något senare, till exempel i samband med att jag
själv har trätt in i rollen som forskarhandledare, men jag upplever ändå att jag har fått
med mig insikter som kanske kan hjälpa mig att undvika de värsta ’nybörjarmisstagen’
som oerfaren handledare. Jag tror mig också ha identifierat åtminstone några personliga
egenskaper som jag tror att jag kommer ha nytta av som handledare, men också några
egenskaper som kan bli en utmaning och som jag bör arbeta med. Jag hamnar sällan i
konflikter, men kanske beror det delvis på att jag är konflikträdd och därför försöker und-
vika konflikter in i det längsta. Av det skälet är jag ganska dålig på hantera konflikter när
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de väl uppstår, och detta behöver jag vara medveten om. Något annat jag tror mig behö-
va bli bättre på är att skapa positiv energi och entusiasmera den jag handleder. Särskilt
om jag själv känner mig sliten eller stressad så tror jag att jag lätt kan upplevas ’tjän-
stemannatypen’av handledare som mest administrerar ett doktorandprojekt. Samtidigt
tror jag att jag har en viss lyhördhet för hur andra har det och har för det mesta lätt
för att samarbeta med andra människor. Med detta och kursen i forskningshandledning
i ryggen känner jag mig redo att gå in i rollen som forskningshandledare.
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