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Betydelse av individ- och situationsanpassat handledarskap under 

forskarutbildningen 

 
 

Bakgrund 

Efter min egen disputation har jag tagit rollen som forskningshandledare till läkarstudenter, ST-

läkare och senare även doktorander. Det blev snabbt tydligt att individerna som handleds har 

olika personlighet, erfarenhet, styrkor, svagheter och motivation. För många är det ett stort steg 

att bli doktorand och stödet från handledaren är för de flesta mycket viktigt. Jag har velat göra 

ett så bra jobb som möjligt och har ofta frågat mig hur jag kan bli en god handledare. Jag har 

funderat över hur jag kan anpassa mitt handledarskap för att få den enskilde doktoranden att 

prestera optimalt. Samtidigt har jag undrat hur andra mer erfarna handledare resonerar. Finns 

det de som tycker sig ha hittat sin egen universella handledarstil som passar för alla, eller 

utvecklar man med åren en färdighet i anpassat handledarskap? Skämtsamt har äldre forskande 

kollegor ibland sagt att valet av handledare är viktigare än valet av område för avhandlingen. 

 

Syfte 

Syftet med denna pedagogiska reflektion är att göra en genomgång av aktuell litteratur gällande 

handledarstilar och individ- respektive situationsanpassat handledarskap samt relatera detta till 

min egen erfarenhet och funderingar gällande att bli en god handledare. 

 

Bearbetningen av frågeställningen 

Litteraturgenomgång:  

Söktjänsterna UniSearch och ERIC vid Linköpings Universitetsbibliotek har använts för 

litteratursökning. Jag har använt sökord som: doctoral supervisory styles, supervisory 

management styles, supervisory styles, teaching style, supervisory methods, doctoral studies, 

doctoral supervision, research supervision, dilemmas in supervision, and PhD supervision.  

 

Ett sätt att teoretisera begreppet handledarstil är att dela upp doktorandens arbete i 

forskningsprocess och forskningsprodukt. Med process menas hur doktoranden utför sitt arbete 

och med produkt menas ny kunskap som arbetet leder till [1]. I processen handlar det om 

tidslinjer, deadlines och att fatta beslut om vilka idéer som ska överges och vilka som arbetet 

ska gå vidare med. Dessa beslut kan fattas tillsammans med handledaren, enbart av handledaren 

eller enbart av doktoranden. Därmed kan även handledarens roll variera från dominant och 

kontrollerande till att vara en nästan jämbördig forskarkollega. En handledare som ser sig som 

en samarbetspartner uppmuntrar doktoranden att fatta sina egna beslut gällande processen [1]. 

Gällande dimensionen produkt så nämns handledarbeteenden som att stötta, hjälpa till eller 

pusha på, person- eller uppgiftsfokus och samarbetsförmåga. Den ena ytterligheten innebär nära 

handfast guidning i alla moment, medan den andra innebär att handledaren förutsätter att 
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doktoranden behöver tillskansa sig kunskap och förmågor på egen hand med begränsat stöd 

från handledaren [1]. De två begreppen process och produkt utgör olika förmågor hos 

doktoranden. De kan både samverka och komma i konflikt med varandra. Processen tillåter mer 

kreativitet, medan produkten är mer administrativ i sin karaktär. 

I en väl citerad artikel av Gatfield från 2005 beskrivs hur handledarstilen kan och bör variera 

över tid [2]. Historiskt finns det inte mycket skrivet om handledning menar Gatfield. I stället 

antas handledaren veta vad som gör handledningen lyckosam samt vilka beteenden som är 

lämpliga. Artikeln baseras på en litteraturgenomgång och djupintervjuer med tolv handledare 

som fått ett mycket gott omdöme. Åttio faktorer bedömdes viktiga för handledning och dessa 

kokades ner till åtta grupper varefter de delades in i tre variabler:  

1. struktur 

2. stöd 

3. exogena faktorer – som varken är struktur eller stöd utan beror mer på psykologiska 

faktorer som personlighet och motivation samt mognad och skicklighet 

En modell gjordes sedan av variablerna struktur och stöd. De placerades på varsin axel där de 

kan variera i relation till varandra och bildar fyra kvadranter av kombinationer (Figur 1). Den 

tredje variabeln exogena faktorer är mer konstant. 

Laissez-faire-stil 

Denna handledarstil innebär både låg struktur och lågt stöd. Doktorandens motivation är 

begränsad och vederbörande har inskränkt förmåga att genomföra projektet. Handledaren ger 

inga direktiv och interagerar inte med doktoranden. Denna handledare kan uppfattas som 

oengagerad. 

Pastoral stil 

Här är strukturen låg men stödet högt. Doktoranden har låg personlig förmåga men drar nytta 

av stödet som erbjuds. Handledaren ger personligt stöd men inte nödvändigtvis 

uppgiftsorienterat. 

Ledande stil 

Här finns mycket struktur men lite support. Doktoranden är motiverad och utnyttjar befintlig 

struktur. Arbetet utförs i tid på eget initiativ men utan stöd. Handledaren har nära och 

regelbunden kontakt med doktoranden men undviker det som inte har med uppgiften att göra.  

Kontraktbaserad stil 

Denna handledarstil innebär både mycket struktur och stöd. Doktoranden har god motivation 

och klarar att ta egna initiativ. Handledaren hjälper till att visa vägen och stöttar. Denna stil är 

den mest tidskrävande för handledaren. Intervjuerna med de tolv utvalda goda handledarna 

visade att majoriteten föredrog den kontraktbaserade stilen men att alla stilar var representerade 

och byte av stil kunde ske efter behov så som personliga kriser och över tid när 

avhandlingsarbetet gick in i olika faser. 
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Figur 1. Handledarstilar utifrån graden av struktur och stöd [2]. 

 

Den enskilde handledaren har troligen en stil vederbörande föredrar och tenderar att använda 

men det utesluter inte att det sker en förflyttning mellan stilarna. Handledarstilen påverkas 

också av doktorandens attityd och ansvarstagande. 

Handledarens angreppssätt påverkas av idéer kring handledning och erfarenheten från den egna 

doktorandtiden [3]. Fem områden för handledning identifierades genom intervjuer med tolv 

handledare från olika discipliner. 

1. Funktion – handledaren visar riktning och leder projektet 

2. Enkulturering – handledaren introducerar doktoranden till forskarvärlden 

3. Uppmuntran till kritiskt tänkande 

4. Frigörande från handledaren 

5. Vänskapliga band 

De flesta handledarna beskrev alla områden för handledning men också att de i praktiken 

framför allt mest använde sig av två där funktion plus en av de övriga var vanligast.  

Mycket forskning kring handledarstilar är av kvalitativ art. En ny studie från Ryssland är dock 

kvantitativ och bygger på enkäter till drygt 2000 doktorander från spridda fakulteter [4]. Sex 

handledarstilar identifierades (Tabell 1). 
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 Tabell 1. Resultat från klusteranalys av stilar för akademisk handledning [4]. 

 

Handledarstilen varierade över tid och andelen superhjältar ökade mot slutet av 

avhandlingsarbetet medan andelen med stilen hands-off var störst under det första året. Det var 

också tydligt att doktoranderna som var mest nöjda hade handledare klassade som superhjältar 

eller mentorer (98% respektive 97% nöjdhet). Anmärkningsvärt nog var två tredjedelar av 

doktoranderna med hands-off-handledare också nöjda vilket tros bero på att dessa doktorander 

behöver ytterst lite hjälp alternativt att både doktorand och handledare är nöjda med att sköta 

sig själva. Doktorander med handledare av stilen hands-off, praktiska forskningsmediatorer 

alternativt dialogpartners önskade i avsevärt högre grad byta handledare. Gällande önskan att 

byta handledare sågs ingen skillnad mellan superhjältar, forskningsrådgivare och mentorer. 

Handledarstilen gick även att associera till när doktoranden planerade att genomföra sin 

disputation. Flest doktorander med en handledare med superhjälte-stil planerade att disputera i 

tid. Även doktorander med en forskningsrådgivare var optimistiska medan de med hands-off-

handledning eller dialogpartners var mest negativa. Denna studie verifierar således Gatfields 

[2] teorier om ett dynamiskt handledarskap samt Lees resultat att det är mycket viktigt att 

handledaren visar riktning och leder projektet [3]. 

I en studie från Linköpings Universitet intervjuas fyra erfarna professorer i syfte att ta reda på 

vilken typ av handledning som gynnar doktoranden och hur handledningen kan värderas och 

förbättras [5]. Kraven på handledaren är höga och ett avhandlingsarbete ska inte bara leda fram 

till en lyckad examination utan även vara en utbildning där en självständig och kreativ forskare 

skapas. I ovan nämnda intervjuer framkom just vikten av att handleda till självständighet och 
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kreativitet samt att doktoranden behöver få komma in i ett vetenskapligt sammanhang där 

handledaren visar ett personligt intresse för doktoranden. Handledningen ska vara flexibel och 

skapas i mötet mellan handledare och doktorand. Det är heller inte alltid den handledning 

doktoranden söker som är den rätta att ge. Relationen får dessutom inte bli för privat. 

Doktorandens nöjdhet och frustration, alternativt brist på frustration, speglar inte heller alltid 

en god handledning [5]. 

I en review från 2017 där man fokuserat på olika handledarstilar drar man slutsatsen att 

handledarstilen är viktig för relationen mellan doktorand och handledare [6]. Varje doktorand 

är en unik individ med unika egenskaper och behov. Interaktionen mellan handledare och 

doktorand är viktig för handledningens kvalitet. För att kartlägga hur olika egenskaper hos 

doktoranderna påverkade deras beroende av handledaren och hur detta påverkade 

handledningen utfördes en enkätstudie bland tidigare doktorander [7]. Det visade sig att graden 

av beroende varierade mellan doktoranderna men också att graden av beroende varierade 

mellan olika individer utifrån forskningsaktivitet. Vissa individer var relativt självständiga ur 

alla aspekter, medan andra kunde vara mer beroende inom olika områden som guidning, 

organisation av arbetet och problemlösning. Olika doktorander hade olika behov. Det finns 

ingen universell metod för handledning som fungerar för alla [7]. För att mäta doktorandens 

upplevelse av interaktionen med handledaren tog Mainhard et al. fram en enkät (Appendix 1). 

Den kan tex användas för forskning på relationen mellan handledare och doktorand eller för att 

handledaren ska kunna utvärdera sin handledarstil gentemot en specifik doktorand [8].  

 

Analys och diskussion 

Att handleda doktorander är en stor utmaning och kan innebära många dilemman. Det kan 

uppstå en konflikt mellan att hitta ett nyskapande originellt projekt och att välja säkra projekt 

där utfallet är mer lätt att förutspå. Anledningen till att doktoranden väljer att forska kan variera 

kraftigt och därmed också den inneboende drivkraften. Med handledarstil menas de principer 

som ligger bakom relationen mellan handledare och doktorand. Genom att lära sig mer om detta 

kan handledare och doktorand lättare förstå varför de hamnar i vissa mönster och handledaren 

kan lättare anpassa sitt handledarskap utifrån den enskilde doktoranden.  

Många studier pekar på att relationen mellan handledare och doktorand är viktig för att 

handledningen ska fungera. Effektiv handledning är direkt kopplad till framgång hos 

doktoranden [9, 10]. Inom sjukhusvärlden är det idag ett problem att få disputerade att fortsätta 

med forskning och uppnå docentkompetens varför det råder brist på docenter som sedan kan 

handleda nya doktorander. Hur doktoranden upplever sin doktorandtid kan säkert påverka inte 

bara om avhandlingen blir lyckad utan också om vederbörande väljer att fortsätta forska. Många 

doktorander önskar en aktiv, hjälpande och stödjande handledare. Dessa egenskaper hos 

handledaren har också en tydlig koppling till att nå målet med disputation [4]. Målet med 

avhandlingsarbetet är ju inte enbart att doktoranden ska disputera utan även att en självständig 

och kreativ forskare skapas [5]. Handledarstilen påverkar dessa egenskaper. Det hade varit 

intressant att undersöka om det finns en koppling mellan handledarstil och om doktoranden 

senare fortsätter att forska och uppnår docentkompetens samt tar initiativ till att själv handleda 

andra.   
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De mest avgörande faktorerna för handledarens egen inställning till handledning är dennes 

uppfattning om handledning och den egna erfarenheten från att själv ha varit doktorand [3]. Vid 

reflektion över Gatfields teorier kände jag att kontraktbaserad handledarstil tilltalar mig, men 

samtidigt är det mycket viktigt att i relation till varje doktorands egenskaper och nuvarande 

kompetens upprepat omvärdera behov, omfattning och karaktär av stöd och struktur. Det kan 

vara lätt att missbedöma detta både genom att doktoranden får mer ansvar och tillåts arbeta mer 

självständigt än vad den är redo för eller att jag som handledare blir för engagerad i projektet 

så att jag inte låter doktoranden få utrymme att ta ansvar och fatta beslut. Vid tillbakablick på 

min egen doktorandtid så hade jag relativt mycket eget ansvar för min progress. Jag tror att jag 

hade nått målet i form av disputation snabbare med mer struktur och stöd och graden av 

frustration hade också säkerligen varit lägre. Däremot hade jag nog inte lärt mig lika mycket 

gällande ansvarstagande och självständighet.  

Min egen fundering är att en duktig forskare inte nödvändigtvis måste besitta egenskaper för 

att vara en god handledare. Detta kan ju tyckas olyckligt om forskningsområdet är viktigt. 

Frågan är hur pass enkelt en handledare kan lära sig god handledning alternativt ta hjälp så att 

handledningen sker i team där huvudhandledren och biträdande handledare har olika förmågor 

och fyller olika funktion. 

 

Konklusion och implementering  

Sammanfattningsvis så är handledarens egna erfarenheter och relation till doktoranden viktiga 

för en god handledning. Balansgången kan vara svår mellan att vara privat och professionell. 

För egen del så handleder jag flera kliniska kollegor där vi också har en annan relation än just 

doktorand-handledare-relationen. En god handledare är flexibel och kan variera sitt 

handledarskap utifrån individuella förutsättningar hos doktoranden samt över tid. Den bästa 

handledaren är kanske inte alltid den med mest nöjda doktorander utan en viss grad av 

frustration kan ibland bidra till utveckling. Jag tycker att jag har fått belägg för att individ- och 

situationsanpassat handledarskap är mycket viktigt. I fortsättningen kommer jag försöka 

efterfråga vad doktoranden anser att dennes behov är samt förmedla hur jag upplever behoven. 

Att låta alla doktorander fylla i enkäten från Mainhard et al. [8], gärna vid upprepade men glesa 

tillfällen, kan vara ett sätt att få återkoppling och initiera ett konstruktivt samtal kring hur 

handledningen blir så bra och effektiv som möjligt. 
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Appendix 1. Enkät för studie av handledare-doktorand-interaktion [8]. 
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