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Akademisk prokrastinering och handledarskapet 
 

Introduktion, problemformulering 
Att ta sig an en forskarstuderande är ett långsiktigt åtagande som sträcker sig över åtminstone tre år, 

men ofta betydligt längre tid än så. Genomströmningstiden för en doktorand i Sverige har minskat 

betänkligt sedan slutet av 1990-talet, bland annat genom ökad kontroll och stärkt krav på ekonomisk 

plan för doktoranden. I mitten av 2000-talet så var genomströmningstiden i medel 3.4–5.5 år, 

avhängigt vid vilken institution som studenter hade sin hemvist (Vetenskapsrådet 2006). Det är sällan 

som doktorandstudierna progredierar i jämn takt, ofta saktar de ner eller rent av stannar av helt. 

Många situationer kan uppstå som förklaring till den minskade progresstakten (Ahern och 

Manathunga 2004). Studenterna upplever flera faser under doktorandtiden, med känslor alltifrån 

upprymdhet och lättnad med gott självförtroende till ångest, hopplöshet och tristess (Parsloe 1993). 

På liknande sätt måste en god handledare ändra sitt handledarskap över tid, där man bland bör vara 

mer närvarande och stödjande för att andra gånger låta studenten arbeta själv (Bergnéhr 2013; 

Harbon 2006). Handledning bör vara en ”dynamisk process i ständigt blivande, något som påverkas 

av interpersonella, samhälleliga och kontextuella faktorer” (Halse 2011). Prokrastinering står för ett 

uppskjutandebeteende (från latinets procrastinare; pro- framåt; crastinus, till morgondagen). Det är 

viktigt att tidigt upptäcka när en student prokrastinerar  (Ahern och Manathunga 2004).  

Syftet med genomgången är att sondera vad det finns för stöd i litteraturen för 1. Definiera 

prokrastinering 2. Identifiera dito hos forskarstuderande; 3. Få forskarstuderande att åter göra 

framsteg. Handledarens roll tas upp liksom ett par specifika situationer riktade mot den avslutande 

personliga vinklingen som kan utgöra bakgrund för vidare diskussion. 

 

Bakgrund handledarskap 
“We know that the supervisor can make or break a PhD student. More specifically, the 

communication between the supervisor and student is key” (Ives and Rowley 2005). 

Citatet pekar på hur viktig handledarrollen är för en framgångsrik doktorandutbildning. Många 

vanliga problem som uppstår under doktorandutbildningen är relaterade till svårigheter i 

handledningen. Nyckeln till framgångsrik handledning är att föra en kontinuerlig dialog (Gill och 

Burnard 2008, Mackinnon 2004). Gunnarsson et al (2013) konkluderar att uppkomna problem ser 

olika ut både till innehåll och till karaktär beroende på var i doktorandutbildningen studenten 

befinner sig. Typiskt för spörsmål i början är en omogen student, medan det i en senare fas ofta är 

att den mogna studenten fattar beslut på egen hand. Den som kan sin Star Wars kan känna igen 

detta citat från Darth Vader till sin forna handledare Obi-wan Kenobi: ”I've been waiting for you Obi-

wan, we meet again at last. The circle is now complete. When I left you I was but a learner, but now I 

am the master” (Darth Vader, Star wars – a new hope). Hur man bemöter, hanterar och löser 

uppkomna konflikter skiljer sig på liknande sätt beroende på studentens mognadsgrad (Gunnarsson 

et al 2013). Innan vi går in på handledarrollen, så ska vi studera vad som gör att en doktorand 

prokrastinerar och kör fast. 

Varför stannar doktorandutbildningen av? 
Det är vanligast att studenters progression stannar av i mitten av doktorandtiden, och sammanfaller 

ofta med ovan beskrivna känslor av ångest, hopplöshet och tristess (Parsloe 2003). Manathunga 

(2002) beskriver fyra varningssignaler/beteenden hos studenten i fråga: 
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 Ständigt byte av studieämne eller av planerat arbete 

 Undviker all sorts kommunikation med handledaren 

 Isolerar sig ifrån institutionen och andra studenter 

 Undviker att skicka in arbete för granskning 
 

Johnson et al (2000) studerade vad som skiljer de studenter som går igenom doktorandstudierna på 

utsatt tid ifrån de studenter som de sammanfattade i begreppet ”all but dissertation”, ABD. Det som 

utmärkte ABD-studenter var en högre grad av perfektionism och prokrastinering (Johnson et al 

2000). Begreppet akademisk prokrastinering introducerades bland annat av Rothblum et al (1986), 

definierat som ”tendency to (a) always or nearly always put off academic tasks, and (b) always or 

nearly always experience problematic anxiety associated with this procrastination”. Många av skälen 

bakom akademisk prokrastinering är kopplade till rädsla att misslyckas (Rothblum et al 1986). Om 

prokrastineringen framkallar ångest så ska man som handledare försöka stämma i back så tidigt som 

möjligt (Manathunga 2002, Ahearn och Manathunga 2004). Ett avvaktande beteende från 

handledaren gentemot studenten kan för handledaren initialt kännas bättre än att konfrontera 

studenten, men man riskerar med det förhållningssättet att förvärra studentens problem (Ahearn 

och Manathunga 2004).  

Ahern och Manathunga (2004) beskriver tre begrepp som är involverade i akademisk inlärning på 

doktorandnivå (Brockbank och McGill 1998): 1. Kognitiv (tänkande domän); 2. Conativ (utförande-

domän, ”streber”); 3. Affektiv (känslodomän). Trots att vi pratar om brist på framåtskridande (mer 

kopplat till Conativa domänen ovan), så är det klart vanligare att vi finner roten till studentens 

problem i antingen den kognitiva eller affektiva domänen, eller i en kombination av de båda (bild 1-4, 

Ahern och Manathunga 2004). 

Kearns et al (2008) bygger vidare på teorierna diskuterade av Ahearn and Manathunga (2004) och tar 

upp sju typer av självdestruktivt beteende i doktorandutbildningen som leder till att 

doktorandstudierna stannar av: Overcommitting, Busyness, Perfectionism, Procrastination, 

Disorganisation, Do not put in effort, Chose performance-debilitating circumstances (bild 5, Kearns et 

al 2008). De presenterar studentfokuserade program á 15 h utspritt på fem veckor som har som mål 

att få studenten att förstå doktorandprocessen och att undvika hinder i densamma, som bland annat 

bygger på arbete av Neenan, och Palmer (2001) om CBC (cognitive behavioural coaching, ”kognitiv 

beteendecoaching”). Målen med CBC är att hjälpa folk att höja sin prestation och minska 

självdestruktiva beteenden i vägen mot att nå målen (Kearns 2008). CBC-begreppet är uppbyggt kring 

en snurra med fem steg: 

 Goal (mål) – sätt ett specifikt mål 

 Patterns (mönster) – identifiera mönster och hinder för att nå målet 

 Costs (kostnad) – vad kostar de olika mönstren 

 Action (handling) – ta kontroll och sträva mot målen 

 Beliefs (Uppfattning) – Identifiera och utmana dina uppfattningar, sätt upp nya mål. 
  

I en utvärdering med frågeformulär före och efter genomgånget CBC-program så förbättras i stort 

sett alla studiespecifika parametrar och studenten blir snabbare klar med mindre stress, med en 

positiv påverkan på karriären på lång sikt och även på livet i stort. Jag kan ha många invändningar 

mot studieupplägget där en kontrollgrupp saknas. Bias i form av självuppfyllande profetia och den 

progress som studenten gjort i sitt doktorandarbete mellan kursen och ifyllandet av frågeformuläret 
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(6-18 månader) påverkar svaren. Sammanställningen görs även av handledare involverade i kursen. 

Resultaten är ändå imponerande överlag och jag tar upp dem här då man genom en relativt 

begränsad insats kan få studenten att både prestera mer och må bättre. Vad kan vi handledare då 

göra för att undvika att studenten hamnar i ovan beskrivet beteende, som t ex prokrastinering? 

 

Handledarens roll 

Lärandealliansen 
En relation som karaktäriseras av tillförlit, respekt och trygghet gynnar ofta doktorandens 

självständighet och kreativitet. Studenten bör även uppmuntras till att våga kommunicera sådant 

som upplevs problematiskt (Halse & Malfroy, 2010). Ett centralt begrepp i handledarrollen är 

lärandealliansen (t ex Frischer et al 2000; Brodin et al 1979). Det syftar på att relationen mellan en 

person som vill lära sig och en person som delger kunskap är det mest centrala i inlärning. Avsaknad 

av en lärandeallians leder till dålig progress i doktorandarbetet och en samsyn kring mål är central. 

En god allians är inget som kommer av sig självt, utan tar tid och kraft att både forma och underhålla 

(Frischer 2000). Harbon (2006) beskriver behovet av öppenhet hos handledaren i början av 

doktorandprocessen, för att kunna fånga in doktorandens behov och förväntningar då den ena 

doktoranden inte är den andra lik, så att grunden för en samsyn och lärandeallians kan byggas. 

Vidare så måste samarbetet vila på öppen och ärlig kommunikation (Harbon 2006). Gill och Burnard 

(2008) konkluderar dessa tankegångar väl ”The key to successful supervision is for both student and 

supervisor to discuss and agree needs, expectations and ways of working as soon as possible. Any 

problems in the supervisory relationship should, wherever possible, be addressed as quickly is 

possible, in an open and honest manner” (Gill och Burnard 2008). Wisker (2001) framhäver även att 

studenten har ansvar och en viktig roll att spela för en god lärandeallians, där studenten uppmanas 

att hitta vägar för att komma överens med och respektera handledaren utan att därmed behöva bli 

bästa vänner (Wisker 2001). 

Handledning 
Handledning är krävande på det sättet att doktorandens situation förändras över tid. En handledare 

som önskar utföra ett bra arbete måste således vara observant på eventuella förändringar i 

studentprocessen och anpassa handledningen därefter (Handal och Lauvås, 2008). Två av de 

viktigaste faktorerna som påverkar vårt sätt att handleda är 1. handledarens grundtanke om hur 

forskarhandledning ska gå till samt 2. handledarens egna erfarenheter som doktorand (Lee 2008). 

Även Doleriort och Sambrook (2012) beskriver att handledarstilen baseras på hur vi själva blev 

handledda som doktorander (Doleriort och Sambrook 2012). Handledningen försvåras även genom 

att återkoppling student-handledare kan vara komplicerad då doktoranden befinner sig i en 

beroendesituation. Hjälpmedel i form av t ex självskattningsformulär för både doktorand och 

handledare kan tas till för att komma runt problemet (Bergnéhr 2013). Handledaren bör dock inte 

anpassa handledningen helt utifrån doktorandens önskemål, risken för s.k. björntjänster är då stor då 

studenten inte alltid kan identifiera sina behov (Begin and Gerard 2013). Handledarrollen har istället 

beskrivits som optimal när man bistår studenten med dynamisk och anpassad ”coaching” med syfte 

att hjälpa studenten att själv utveckla verktyg och tillgångar behövliga för att kunna hantera en 

specifik situation vid en specifik tidpunkt (Dennen 2002). Vidare finns beskrivet hur frustration, 

svårigheter och motstånd ofta leder till progress (Mowbray and Halse 2010). Det finns tyvärr ofta 

andra incitament  som handledaren måste ha i åtanke och balansera, t ex att ta över 

manusbearbetning vid prokrastinering för att få egen vetenskap publicerad i jakt på nya 

forskningsanslag, för att fortsatt kunna finansiera doktoranden. 
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Strukturellt stöd såsom tid och en rimlig finansiering för doktoranden är givetvis också viktigt (Vassil 

och Solvak, 2012; Bergnéhr 2013). En handledare kan även vara en viktig person för att minska den 

känsla av ensamhet som ofta genomsyrar doktorandutbildningen vilket i sig har en negativ inverkan 

på doktorandprogressen (Begin och Gerard 2013; Golde 2005). 

Handledarutveckling 
Hur ska man då kunna utveckla sina färdigheter som handledare? Kunskap som man förväntas 

tillgodogöra sig genom diffusion är väl praktiserad inom läkarkåren, men fungerar dåligt enligt 

undertecknad. Handledarutbildning känns centralt i en tid där allt mer krav ställs på doktorander i 

form av avklarade kurser, ekonomi under snävare ekonomiska ramar och tidspress, eller som uttryckt 

av Lee (2008): “Developing skills in supervision needs to be tackled in various ways and to form part 

of ongoing CPD (continuous professional development activity) for academics. In what continues to 

be a turbulent environment there is a need for even experienced supervisors to update their skills 

and share their experiences”. Kearns et al (2008) framhäver även vikten av handledning riktad mot 

handledaren och inte bara doktoranden (Kearns et al 2008). Malfroy (2005) beskriver att handledning 

bör betraktas som något kollektivt, något som görs tillsammans (Malfroy, 2005). I linje med ovan 

framhävs vikten av seminarier och workshops där forskarstuderande presenterar sina arbeten, där 

de utöver att ge doktoranden handledning av kollegiet i stort även ger handledaren möjlighet att 

tillgodose sig och utbyta erfarenheter från övriga handledare (Thompson et al 2000). 

Byte av handledare 
När Frischer och Larsson (2000) studerade orsaker till att doktorander avslutat sin utbildning så 

framhävs från avhoppade doktorander otillräcklig samt dålig handledning och brister i 

handledningens struktur. De sammanfattar situationen som den där en formellt utsedd handledare 

under processens gång har abdikerat (Frischer och Larsson 2000). Ett tänkbart alternativ för 

doktoranden som står inför att avsluta sina studier skulle således kunna vara att byta handledare. 

Även om doktoranden formellt äger frågan så kan det i praktiken vara svårt att byta handledare trots 

att handledaren märker att lärandealliansen haltar. Bidragande orsaker kan t ex vara handledarens 

krav på meritering i sin egen karriär. 

 

Specifika situationer  

Skrivkramp 
Skrivprocessen är ofta sammanlänkad med akademisk prokrastinering, till stor del på grund av att det 

är ett helt nytt sätt att uttrycka sig på som studenten måste tillgodose sig (Kamler och Thomson 

2006). Paltridge och Starfield (2007) pratar om att skrivprocessen försvåras ytterligare när man 

skriver på annat språk än sitt modersmål (Paltridge och Starfield. 2007). Ett bra sätt att introducera 

studenten till skrivprocessen, få dem att utvecklas och undvika att köra fast är skrivargrupper. 

Aitchinson (2009) studerade olika delar av skrivprocessens natur, och föreslår att man är mellan sex 

och åtta studenter i varje grupp som träffas var fjortonde dag för att läsa och kritiskt granska 

varandras texter (Aitchinson 2009). Det finns även en växande ”how to”-marknad med 

självhjälpslitteratur om hur man t ex skriver en avhandling. Frågan är dock vilken roll de spelar i 

praktiken. 

Könsskillnader 
Vissa drag utmärker kvinnliga studenter. Kvinnor beskriver bland annat större konflikt mellan karriär 
och familjeliv (Aitchison och Mowbray 2013; McAlpine et al 2012). Kvinnor beskriver oftare intensiva, 
och motsägelsefulla känslor, där de å ena sidan känner frustration över förlorad tid pga. 



Akademisk prokrastinering och handledarskapet                      M.Lindenberger 

 
doktorandutbildningen som går ut över sociala aktiviteter och relationer, men å andra sidan 
intellektuell tillfredställelse i sitt doktorandprojekt (Wall 2008; Brown och Watson 2010). 
 

Doktorandutbildning och handledning på deltid 
I stort sett alla läkare i klinisk tjänst som doktorerar tillhör denna kategori. Deltidsstudenter är en 

heterogen grupp som ställer specifika krav på flexibel handledning, där lyhördhet och adaptation till 

doktorandens position är nyckeln (Watts 2008). Deltidsdoktorander har även visat sig vara både 

mindre nöjda med och mindre engagerade i sin utbildning (Neumann och Rodwell 2009; Curran 

1987), delvis på grund av svårigheter att finna en balans mellan sin professionella utövning och den 

som student (Curran 1987). Deltidsstudenter kan även känna sig mindre värda än de 

heltidsdoktorander som man träffar under utbildningen (Gardner and Gopaul 2012). Minst lika 

vanligt är att handledaren har åtaganden utanför forskarvärlden och där handledningen utgör en 

underordnad del av vardagen med de svårigheter som det medför med färre och med kort varsel 

inställda doktorandmöten. Man sitter även ibland på två stolar, som kliniker och forskare vilket kan 

skapa konflikter i sig (Caldwell et al 2011). 

 

Reflektion och tillämpning 
Min egen doktorandtid mellan 2004 och 2008 var typiskt för en deltidsdoktorand, där jag parallellt 

med doktorandutbildningen och insprängda (få) forskningsperioder tjänstgjorde kliniskt som ST-

läkare. Som så hade jag forskningen insprängt i min vardag ”lite där det fick plats” med merparten av 

arbetet utfört på fritiden. Min handledare hade sin professur på annan ort, vilket omöjliggjorde 

kortare handledarmöte för avstämning. Sammantaget så präglades min egen doktorandtid av stor 

frihet och eget ansvar. Detta kan och har redan kommit att ligga mig i fatet i rollen som handledare, 

då det instinktivt är lätt att handleda som man själv blev handledd (Lee 2008; Doleriort 2012). Jag har 

på olika nivå handlett studenter, inkluderande läkarstudenter i deras vetenskapliga arbete som del i 

läkarutbildningen. En fruktsam och otvingad lärandeallians har byggts upp i relation till en majoritet 

av studenterna. Vid ett par tillfällen har jag dock handlett studenter som uppvisat tydliga tecken på 

att prokrastinera och som passar in i beskrivningen av Kearns et al (2008), bild 5. Min handledning av 

en av studenterna präglades av mycket frustration. Jag försökte initialt ge studenten utrymme enligt 

devisen frihet under ansvar men inget hände, trots att jag därefter försökte stötta och ge hen 

uppnåeliga delmål på vägen. Intresset för akademisk prokrastinering som begrepp väcktes hos mig. 

Jag har nu handlett studenten till avklarat projekt utan att för den delen ta över och göra arbetet 

själv, vilket skulle ha varit enklare för mig själv. 

Genom att tillskansa mig kunskap kring akademisk prokrastinering och verktyg för att överbrygga 

densamma så har jag både blivit tryggare i min framtida handledarroll tillika givit mig bättre 

förutsättningar för att handleda en forskarstuderande som hamnar i liknande situation framöver. Jag 

kommer då exempelvis att på ett tidigare stadium jobba för en god lärandeallians (Frischer et al 

2000; Harbon 2006) och försöka att vara mer lyhörd och samtala öppet (Halse och Malfroy 2010). 

Initialt behövs en handfast handelning med små, konkreta delmål (Gunnarsson et al 2008), för att 

senare byta till en för mig mer bekväm coaching-roll (Dennen 2002), där studenten i lagom portioner 

får lära sig av sina misstag (Mowbray och Halse 2010). Jag ser stora fördelar med kontakt med andra 

forskarstudenter i en skrivargrupp, för att på så sätt lösa upp knutar kring skrivprocessen (Aitchinson 

2009). Förhoppningsvis kan jag genom egen fortbildning (Lee 2007; Kearns et al 2008) bli en bättre 

eller i alla fall mer vidsynt handledare. 

Ovan förskansad kunskap kommer jag att muntligt samt skriftligt delge mina kollegor och 
doktorander (för närvarande sju docenter och nio doktorander på kardiologiska kliniken). Min 
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förhoppning är att hjälpa doktoranderna att få igång regelbundna doktorandmöten, både med och 
utan handledare, och seminarieverksamhet uppbyggd kring viktiga element, såsom 
skrivandeprocessen där studenterna bland annat kan läsa varandras arbeten. Genom att synliggöra 
prokrastinering och dess beståndsdelar så är mycket vunnet i kampen mot att minska dess existens. 
Regelbundna handledarträffar utan doktorander skulle även vara viktigt för att diskutera uppkomna 
situationer, t ex med studenter som uppvisar prokrastinering, för att stödja varandra och därigenom 
främja en lärandeallians mellan handledare och student.  
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