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Inledning 

Syftet med denna ministudie är att få en större förståelse för handledning i forskarutbildningen.  Den 

kan också förstås som en förstudie, eftersom den också bidrar med empiri till den kommande 

examinationsuppgiften angående handledarstrategi.  

Studien kan överordnat beskrivas som en problematisering av forskarutbildningen utifrån ett 

pedagogiskt filosofiskt perspektiv, och är baserat på samtal med handledare från Danmark respektive 

Sverige. Även om en mer omfattande och djupgående analys inte kan göras i detta format, har 

studien bland annat gett upphov till nya frågor om handledningens villkor, forskarutbildningens 

stigande komplexitet samt förskjutningar i akademiska diskurser och kunskapsintressen.  

I denna studie har resultat och konklusioner avgränsats till att gälla möjliga dilemman och 

utfordringar i handledningen av forskarstuderande. Dessa problemställningar återspeglar inte 

nödvändigtvis informanternas upplevelser av sin egen situation, men ska ses som resultat av ovan 

nämnda samtal om forskarhandledningens villkor.  

Texten inleds med ett notat om studiens design. Därefter görs ett kort nedslag i skillnader mellan 

dansk och svensk forskarutbildning, och avslutningsvis presenteras och diskuteras några möjliga 

utmaningar och dilemman i handledningen av forskarstuderande.    

Kort om ministudiens design 

På grund av den aktuella pandemi-situationen har det inte varit möjligt att ställa frågor i förbindelse 

med auskultationer. Resultaten och diskussionerna angående handledares villkor och dilemman i 

forskarutbildningen baseras därför på två intervjuer via Teams. Informanterna är handledare för 

forskarstuderande i Danmark, (HDL-D), respektive Sverige (HDL-S). Samtalet var utformat som en 

tematiserat intervju, (Kvale 1997), på cirka 1 timmes varighet. Informanterna är anonymiserade, 

intervjuguide blev sänt innan samtalen på Teams, (se bilaga 1), och all dokumentation blev destruerat 

efter transkription. Bägge informanter har blivit informerade om, och gett samtycke till, att 

intervjuerna används i förbindelse med denna studie.  

De resultat som presenteras återspeglar inte en generell bild av en forskarhandledares villkor och 

utfordringar. Däremot ska de ses som exempel på en handledares organisatoriska förutsättningar och 

de dilemman hen kan ställas inför. Gemensamt för bägge informanter är att de har varit, och är, 

delaktiga i utformningen av handledningen på respektive högskola. De är för närvarande också 

handledare för flera forskarstuderande. 

HDL-S är professor på Högskolan Väst, (HV). Hon har tidigare bland annat arbetat som lärare på 

grundskolan och disputerade 2008. På HV samordnas utbildning och forskning i förhållande till 

deras profil, ”Arbetsintegrerat lärande”, (AIL).  

HDL-D är docent på University College of Northern Denmark, (UCN). Han är bland annat utbildad 

”socialpædagog” och ”folkeskolelærer”, och blev färdig med sin Ph.d. i 2008. På UCN förväntas 

undervisare att arbeta utifrån en gemensam didaktik benämnd ”Refleksiv Praksislæring”, (RPL).   

Nedslag i svensk och dansk forskarutbildning 

Även om forskarutbildningen i Norden ofta sker i samarbete på tvärs av nationsgränserna med tanke 

på till exempel handledning, kurser och betygsnämnd, åtskiljer sig de formella kraven till 

utbildningen på olika områden. I Danmark är utbildningen till exempel tre år jämfört med den 

fyraåriga svenska utbildningen. Detta betyder bland annat att en dansk avhandling omfattar 150 



ECTS jämfört med 180 ECTS i Sverige. Likaledes innehåller den danska utbildningen kurser 

motsvarande 30 ECT jämfört 60 ECTS i den svenska forskarutbildningen. 

Till skillnad från Sverige är en dansk Ph.d. inte en doktorsgrad, (det vill säga inte en PhD).  Även om 

såväl professionshögskolor som universitet hör under ”Uddannelse- og Forskningsministeriet”, är det 

två skilda verksamheter. En universitetslektor på universitetet är en fastanställning som rymmer 

forskning, undervisning, handledning av Ph.d.-studerande samt upplärande av adjunkter, (vilka 

utöver forskning ska kvalificeras till att undervisa).  

Adjunkter som anställs på professionshögskolan har i dag typiskt en masterexamen. Det är inget krav 

att en lektor ska ha en forskarutbildning men anställningen baseras på en intern kvalificeringskurs 

och en efterföljande godkänd ”lektorsbedømmelse”. Snarare är det undantaget från regeln, även om 

en Ph.d.-grad i senare år setts som en merit i samband med nyanställningar. En relativt ny 

arbetsfunktion inom professionshögskolan är docenten, som inte har någon direkt motsvarighet i 

Sverige.  

Till skillnad mot universiteten erbjuder de danska professionshögskolorna endast utbildningar upp 

till nivå 6 i den danska ”Kvalifikationsrammen”, (EQF/level 6). Även om professionshögskolorna 

har forskningsrätt och forskningsplikt, kan de ännu inte erbjuda utbildningar på mastersnivå eller 

etablera egna forskarskolor.  

Villkor och dilemman 

Som konsekvens av studiens syfte diskuteras inte de många exempel på adekvat handledning, 

forskarutbildning och eventuella lösningförslag som informanterna gett uttryck för. I det följande 

diskuteras några dilemman i förhållande till några utbildningspolitiska, institutionella och relationella 

villkor.     

Den utbildningspolitiska disciplineringen 

Gemensamt för forskarutbildningen i de båda länderna är att den i allt högre grad har reglerats utifrån 

utbildningspolitiska intressen, se till exempel ”Forskarutbildningens reglering”, (Sonesson & 

Lindberg-Sand 2016, s. 37 f), Orsakerna till detta är flera, men syftet är bland annat att fler 

forskarstuderande ska genomföra utbildningen, och helst på normerad tid. PÅ UCN kommer detta 

bland annat till uttryck genom att de studerande ska avrapportera i ett bestämt tidschema.  HDL-D; 

”De har en template de skriver i og de skal afrapportere det halve år. Det går man vældigt meget op 

i” … ” så den skal overholdes og dem der har ansvaret for dette det er hovedvejlederen”.  

Även om kraven inte är lika specifika på HV, där en institutionstjänstgöring motsvarar fem år, kan 

tidsramen också sätta press på handledaren. HDL-S; ” Vi har inte tid till bildningstanken fullt ut i 

forskarutbildningen … den tiden är förbi … nu är det den här produkten som ska göras, punkt slut”.  

Med tanke på den vetenskapliga självständighet som forskarstudierna siktar mot, (EQF/level 8), kan 

denna disciplinering upplevas som kontraproduktiv. HDL-S; ” … det här duger inte, ska du ha in det 

här i den här journal … då måste du jobba vidare på det här, och det är klart det kan ju vara tufft …”  

Regleringen av forskarutbildningen innebär bland annat att de studerande har krav på et bestämt 

antal timmar handledning. Även om villkoren skiljer sig åt mellan UCN och HV, upplever bägge 

informanter att handledningen kan vara mer tidskrävande än vad som anslås. PÅ UCN har en 

handledare 50 timmar till rådighet om året, medan motsvarande timtal är ca. 70 timmar, (på en 5-årig 

institutionstjänstgöring).  HDL-D; ” … hvis du læser dele af den studerendes afhandling, skal du 



ikke snakke med vedkommende det næste halve år”. HDL-S; ” …timmarna räcker inte … mycket 

mer tid at stödja doktoranderna, särskilt i slutfasen”. 

Att normeringen är för låg behöver inte omedelbart vara ett problem för högskolan, men det kan 

snabbt bli det för handledaren. Valet mellan att ”svika doktoranden” eller att ”passa på sig själv” är 

inte självklart. 

Högskolans förväntningar 

Genom de sista årtionden har högskolorna i allt högre grad fått karaktären av aktörer på en marknad. 

HDL-S; ” Vi är inne i en konkurrens och meningsförfarande, akademin har ändrats”. Utöver att 

framstå som attraktiv för potentiella studerande handlar det bland annat om ett styrkt samarbete med 

andra samhällsinstitutioner och företag i näringslivet. Inte minst i detta sammanhang får behovet av 

en profilering allt större betydelse. På UCN går denna profilering under namnet ”Refleksiv 

Praksislæring”; ”Vi tror nemlig på, at refleksion er nøglen til at koble teori og praksis. Derfor 

arbejder vi i UCN med at udvikle en professionsdidaktik, der skaber gode rammer for refleksion – og 

dermed et højt læringsudbytte”, (UCN 2021). Motsvarande profilering på HV heter ”Arbetsintegrerat 

lärande”; ”… är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande. Vi är övertygande 

om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld”, (HV 2021).  

Hos bägge högskolor utgör den egna profilen utgångspunkt för undervisning och utvecklingsarbete, 

liksom dess teoretiska grundlag och tillämpning är föremål för forskning. Denna bindning till en 

bestämd profil kan både ha en direkt och indirekt betydelse för handledningen. Även om UCN, som 

nämnt tidigare, inte har en egen forskarutbildning, anställs allt fler Ph.d.-studerande där forskare från 

högskolan fungerar som bi-handledare. Huvudhandledning och forskarkurser köps in från, eller 

upprättas i samarbete med, olika universitet i Danmark och utlandet. De studerandes projekt är knutet 

till, och ska bidra till att kvalificera UCN´s ”professionsuddannelser” och motsvarande professioner. 

HDL-D; ”… det ikke bare skal være en rapport der samler støv. Når vi investerer i en Ph.d.-

uddannelse, i øvrigt ofte i samarbejde med universiteterne eller praksis, så skulle det gerne have en 

form for impact. Vi kigger for eksempel meget på hvilken impact kan det have for 

læreruddannelsen.” 

Liksom i Danmark blir det även i Sverige vanligare med sammanläggningsavhandlingar. Inte sällan 

skrivs artiklarna i samarbete med handledarna och/eller inom ramen för ett större forskningsprojekt. 

HDL-D; ”… vi ser det mere og mere, især indenfor det sundhedsfaglige område, der er det ret 

almindeligt, kan jeg sige”. HDL-S; ”…sen kanske jag måste gå in i slutet av processen eftersom jag 

är medförfattare och för att tajta till den lite”. 

Utöver kravet på doktorandens artikelskrivande, har publikationerna också betydelse för 

högskolornas ackreditering. Avvägningen mellan att stödja den studerandes självständighet i 

förhållande till hennes individuella studieplan, respektive högskolans förväntade utbyte kan således 

skapa en krysspress på handledaren.  

Handledarens relationer 

Ovanstående kortfattade exempel på tidsfaktorns och produktkravets betydelse för handledningen, 

kan även ha inflytande på handledarens relation till doktoranden. Att maktförhållandet mellan 

handledaren och doktoranden kan förstås som hierarkisk samtidigt som handledningen gärna ska 

baseras på en gensidig tillit, gör inte förutsättningarna för en fruktbar relationen mindre komplex. 

Saklig kritik på arbetet med en artikel, frågor om design av datainsamling eller råd angående hur 



närmaste studietiden kan disponeras, kan till exempel upplevas som ett personligt ifrågasättande av 

doktorandens kompetenser. HDL-S; ”Att göra den här balansgången mellan att ställa krav för att den 

här forskarutbildningen, akademin, kräver det, och samtidigt stödja. De är ju den balansgången som 

är så otroligt svår, att göra det på ett sätt som liksom … ska ju både vara bödeln och ängeln”.   Även 

om ingen av informanterna har upplevt att bli ifrågasatt som handledare, har de kännedom till 

kollegor som varit mycket utfordrade i sin relation med doktoranden. HDL-D; ”… har en kollega 

som oplevede at blive underkendt som bi-vejledere, at de ikke ville høre på vedkommende”.   

Frågan om makt och tillit har även etiska implikationer. Det kan till exempel handla om balansen 

mellan utbildningens krav och stödet till den studerandes lärandeprocess. HDL-S; ”…att 

doktoranden får känna tillit till sin egen förmåga, där tycker jag att det finns mycket att göra som har 

etik och moral att göra”. Att forskarutbildningen kan upplevas som mycket krävande gör att 

handledaren får ta del av doktorandens mer personliga upplevelser och problem.  HDL-D; ”Det er 

nogen etiske dilemmaer ved at du får en kolossal indsigt – når det opstår – deres tillidsforhold, så er 

det jo også en sårbarhed som de lægger frem, og den skal jo håndteres”.  

Handledaren ska även förhålla sig till doktorandens övriga handledare, och ibland även till relationen 

mellan doktoranden och en annan handledare. Här verkar dock de olika villkoren för handledaren på 

UCN respektive HV ha en ganska stor betydelse. Även om UCN´s samarbete med universiteten 

oftast är bra, kan handledaren någon gång ha en låg status i samarbetet; HDL-D; ” andre vejledere 

der har stødt ind i nogle større problemer, i det hovedvejlederne, dem på universiteterne, ikke synes 

at bi-vejlederne egentlig skal spille nogen som helst form for rolle”.   

På HV kan forskare både fungera som bi- och huvudhandledare vilket gör frågan om handledarnas 

status mindre viktig. En annan utmaning som kan göra sig gällande på både UCN och HV handlar 

om sammansättningen av doktorandens handledare.  HDL-S; ” konstellationen ska, i den bästa av 

alla världar, … att vi kommer in med olika förmågor, eller kompetenser, eller kunskaper…”.Även 

om informanterna själva har en positiv upplevelse av samarbetet med andra handledare finns det 

också exempel på motsatsen, HDL-D; ” så har vi også nogen vejleder /professorer vi ikke har været 

tilfreds med, de vil aldrig nogensinde vejlede mere, aldrig”. 

Handledning är inte alltid komplicerad, men om det uppstår problem kan dessa framstå som otydliga 

och komplexa. Oavsett om dessa problem är av etisk, relationell och/eller studiemässig karaktär, kan 

de utgöra en stor belastning för handledaren. För någon handledare kan en sådan situation också 

upplevas som psykiskt belastande, och att be om supervision eller stöd, kan i detta sammanhang 

upplevas som ett personligt nederlag.   

Som framgår av ovanstående diskussion, ger samtalen med informanternas utsagor en bild av 

dilemman som en handledare kan komma till att möta. Hur dessa dilemman och andra utfordringar 

kan hanteras, kommer att diskuteras i den kommande uppgiften om Handledarstrategi.  

 

Referenser;  

EQF/level 8, hämtat från Internet 1. april 2021; https://europa.eu/europass/en/description-

eight-eqf-levels 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Sonesson, A. & Lindberg-Sand, Å (2016). Forskarutbildningens reglering. I Forskarhandledning: 

i teori och praktik, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016, sid 37-49  

https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels
https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels


Bilaga 1. Intervjuguide 

 

 

 

 


