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Cybersupervision – Att handleda doktorander på distans via internet 

Pedagogiska resurspersoner Pia Tingström Biträdande professor, Avdelningschef, Enhetschef, MMV 

Linköpings universitet samt Lena Nordgren Docent och forskningshandledare, Centrum för klinisk 

forskning, Region Sörmland 

 

Inledning 

På avdelningen för omvårdnad vid Medicinska fakulteten är ett stort antal deltidsstuderande kliniskt 

arbetande doktorander inskrivna. Detta innebär att doktoranden till stor del befinner sig på en annan 

fysisk plats och i en annan miljö än handledaren vilket leder till begränsade möjligheter till vardagliga 

möten. Även pandemin har försvårat möjligheten till fysiska handledningsmöten oavsett geografi. 

Att handleda digitalt på distans kan innebära vissa nackdelar för både handledare och doktorand. För 

distansdoktorander innebär forskarutbildningen ett ensamt arbete med bristande tillgång till 

universitetsvärlden och mindre vardagliga kontakter med en akademisk miljö. I tidigare forskning 

beskrivs att universitetsanställda doktorander upplever ett starkt stöd från handledare och 

doktorandkollegor samtidigt som deltidsdoktorander beskriver att deras främsta stöd kommer från 

familjen och den kliniska arbetsplatsen. Samtidigt beskrivs att handledaren upplever en lägre grad av 

insyn i doktorandens progress och ha svårare att tidigt identifiera eventuella svårigheter doktoranden 

upplever. 

Medan slutprodukten av samarbetet mellan handledare och doktorand är avhandlingen är en annan 

viktig uppgift för handledaren att stödja doktorandens utveckling till en oberoende forskare och stötta 

doktorandens akademiska utveckling. Handledaren behöver ha didaktisk kompetens och förmågan att 

kombinera ämneskunskaper med pedagogisk kompetens vilka måste överföras på distans. 

 

Bakgrund 

Handledning av doktorander 

Tidigare forskning har till stor del fokuserat på hur ofta handledningstillfällen ska ske och mindre på 

kvaliteten på handledningen (Hemer 2012). Bland annat beskrivs att doktorander som hade fysiska 

möten med sin handledare minst var annan vecka var de som i störst utsträckning tog examen (Heath 

2002). I en annan något äldre studie konstateras att antalet handledningstillfällen i kombination med 

längden på mötena stämmer väl överens med kvaliteten på handledningen, kvaliteten ses här som en 

subjektiv konstruktion baserat på handledarens förmåga att möta studentens unika behov (Hon Kam 

1997). Vidare beskrivs att få möten mellan handledare och doktorand, avsaknad av mål, och för stor 

frihet för doktorand och handledare i hur man lägger upp forskarutbildningen alla är starkt bidragande 

faktorer till att doktoranden misslyckas med att ta examen (Frischer and Larsson 2000). 

I något nyare litteratur beskrivs att en god handledning av doktorander kräver både ett pedagogiskt 

och ett relationellt förhållningssätt. Ett av de viktigast verktygen handledaren har att använda sig av är 

dialogen (Bengtsen 2016). En förutsättning för att kunna föra en dialog är "förmågan att intellektuellt 

och känslomässigt känna de känslor och reaktioner som en annan person upplever och att effektivt 

kommunicera den förståelsen till individen" (Shields 2005). Hur handledare och doktorand upplever 
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interaktionen dem emellan, kommer att bidra till framgången eller misslyckande i skrivandet av 

avhandlingen (Prazeres 2017).  

Syftet med handledarens återkoppling till doktoranden består bland annat av att förbättra 

forskningsstuderandes lärande. Detta innebär att återkopplingen ska vara formativ, det vill säga 

målorienterad, fokuserad, objektiv och tydlig (Shute 2008). Formativ återkoppling definieras som den 

information som kommuniceras, för att modifiera doktorandens tänkande eller beteende och främja 

lärande med doktorandens utveckling i centrum (Shute 2008). Handledare och doktorand behöver 

skapa möjlighet att kommunicera och reflektera tillsammans i en aktiv process som kan ske muntligt 

eller skriftligt (Biguet et al. 2015).  

 

Handledning i förändring 

Traditionellt sett har förhållandet mellan handledare och doktorand ofta beskrivits som en relation där 

handledaren är experten och doktoranden är novisen. Relationerna har varit relativt formella och 

handledaren har haft stor makt att utforma handledningen utan direkt insyn och påverkan av och från 

andra (Hemer 2012).  

Med tiden har nya modeller för handledning uppstått, vilka innebär en övergång från den traditionella 

"expert-novis relationen" till en relation där handledaren mer har form av rådgivare eller mentor 

(Manathunga 2007), eller ett samverkansförhållande där handledare och doktorand samarbetar i 

forskningen mot ett gemensamt mål (Watts 2009). Dessa modeller beskrivs som ett partnerskap 

snarare än ett förhållande där handledaren har makten och innebär en relation med mindre formalitet 

och jämnare maktförhållanden. Watts beskriver att i de fall doktoranden har en professionell 

expertkunskap i ämnet kan relationen med handledaren oftare ha inslag av peer interaction, det vill 

säga att handledare och doktorand har en mer jämbördig relation där var och en bidrar med olika 

kunskap (Watts 2009). 

Syftet med den pedagogiska reflektionen är att kartlägga aktuell litteratur för att identifiera 

underlättande faktorer för att uppnå gott handledarskap på distans via internet. 

 

Litteraturgenomgång  

Söktjänsterna; UniSearch vid Linköpings Universitetsbibliotek samt LIBRIS har använts vid 

litteratursökning. 

 

Handledning via internet 

Handledning via internet inom högre utbildning har ökat och förväntas fortsätta att accelerera då 

användandet är kostnadseffektivt och möjliggör att utbildning sker ur ett mer jämställt internationellt 

och ekonomiskt perspektiv (Bender and Dykeman 2016).  

Definitionsmässigt delas handledning via internet in i två olika former: (a) Asynkron och (b) Synkron 

cybersupervision. Vid asynkron cybersupervision används e-post, ljudfildelning och videofildelning, 

vilket inte kräver samtidig interaktion mellan handledare och doktorand. Vid synkron cybersupervision 

används chatt, ljudfildelning och videofildelning som utförs samtidigt i realtid. Vidare beskrivs 

hybridhandledning, dvs handledning ansikte mot ansikte, t ex via Zoom eller liknande program, vilket 

även kan ske i kombination med asynkron och/eller synkron cyberhandledning, (Bender and Dykeman 
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2016). Vid genomgång av aktuell litteratur beskrivs faktorer viktiga för att uppnå ett gott 

handledarskap på distans. 

Relation handledare - doktorand 

Det är viktigt att från början bygga en tillitsfull relation mellan doktorand och handledare där 

doktoranden känner sig sedd och välkommen att kontakta handledaren för råd  och stöd (Bazrafkan et 

al. 2016). Det uppfattas positivt när handledaren spontant hör av sig med ett email med enkla 

kommentarer, t ex hur går det, jag ser fram emot att läsa ditt utkast (Kumar et al. 2021). 

Strukturerad handledning 

Handledare bör bjuda in till regelbundna individuella digitala möten där handledare och doktorand kan 

diskutera ömsesidiga förväntningar på varandra och hur processen ska struktureras för att övervinna 

det fysiska avståndet i en online-miljö (Kumar et al. 2021).  

Vetenskapligt skrivande 

Doktoranden bör uppmuntras att börja skriva tidigt under avhandlingsarbetet och fortsätta skrivandet 

genom hela forskningsprocessen (Handal et al. 2019). Tidigare forskning gör gällande att 

distansdoktorander kräver mer direkt, uttrycklig instruktion om hur man utvecklar förmågan av 

vetenskapligt skrivande i jämförelse med de doktorander som befinner sig på campus. För ett 

kompensera krävs ett planerat och organiserat tillvägagångssätt för att främja doktorandens 

skrivutveckling, vilket exempelvis kan ske genom specifika doktorandkurser (Kirkpatrick 2019). 

Grupphandledning 

En nyligen publicerad review-artikel beskriver hur pandemin och omställningen till distanshandledning 

av doktorander fungerat i ett antal olika länder (Guerin and Aitchison 2021). Resultatet visar att det är 

viktigt att handledaren skapar möjligheter för doktorander att delta i forskningsseminarier, 

presentationer och diskussioner online. Dock tenderar distansdoktorander att ha mindre tillgång till 

det informella lärandet som utvecklas genom att delta i institutionens forskningsliv (Guerin and 

Aitchison 2021).  

Även andra publikationer understryker att det är viktigt att distansdoktoranden får möjlighet till dialog 

och utbyta erfarenheter med andra doktorander. Det kan ske under grupphandledning då mindre 

erfarna lär av de som kommit längre. På träffarna bör möjlighet ges att diskutera varandras arbeten 

och där den nya doktoranden succesivt skolas i kritiskt och vetenskapligt tänkande (Bazrafkan et al. 

2016). När handledare använde grupphandledningen till strukturerad återkoppling till de deltagande 

doktoranderna upplevdes det stödjande, värdefullt och det förbättrade deltagarnas kunnande inom 

dataanalys och vetenskapligt skrivande samt bidrog till doktorandens tillväxt som forskare (Kumar et 

al. 2021). 

Återkoppling och deadlines 

Handledare bör skapa tidslinjer för återkoppling och deadlines som gäller i båda riktningar då det 

skapar tydlighet gällande ömsesidiga förväntningar. Att även ha gemensamma samarbetsdokument 

(t.ex. på Google Doc eller liknande) gör forskningsprocessens fortskridande tydlig (Kumar et al. 2021). 

Doktoranden ska uppmuntras till att ta egna initiativ och efterfråga återkoppling (Handal and And 

2005). 
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Analys och diskussion 

Aktuell litteraturgenomgång ger exempel på faktorer som är viktiga att beakta vid handledning på 

distans. De faktorer som framkommit är inte unika vid distanshandledning utan torde vara lika viktiga 

även i de fall där handledare och doktorand har möjlighet att mötas fysiskt. Dock kan vissa delar av 

distanshandledningen kräva mer planering och tid för handledaren. Det kan t ex behövas mer 

frekventa möten med doktoranden för att denne ska känna stöd och få vägledning, och för att 

handledaren ska ha möjlighet att uppmärksamma eventuella svårigheter tidigt (Guerin and Aitchison 

2021). Att formulera en form av kontrakt som beskriver bådas ansvar, roller och mål kan vara ett sätt 

att uppnå ett gott handledarskap och bör göras tidigt i processen (Frischer and Larsson 2000).  

Att använda både synkron och asynkron handledning i kombination ger goda möjligheter till ett 

flexibelt handledarskap. En fördel med den asynkrona handledningen är flexibiliteten gällande 

tidpunkt. Att dessutom kombinera det med hybrid handledning där handledare och doktorand möts i 

realtid ger möjlighet att stärka relationen och odla vetenskapliga diskussioner (Bender and Dykeman 

2016). Att båda parter har tillgång till samarbetsmaterial via en gemensam plattform kan underlätta 

smidigare återkoppling än om material skickas via epost (Kumar et al. 2021).  

Under sista året av min doktorandtid åkte min huvudhandledare till USA under ett år. Detta innebar 

att den mesta handledningen skedde via epost och hybrida möten. Eftersom jag sedan tidigare varit 

van vid distanshandledning fungerade detta utmärkt och jag märkte ingen skillnad i vare sig antalet 

möten eller dess innehåll. Dock hade handledaren andra doktorander på institutionen som upplevde 

detta år utmanande, vilket jag tror berodde på att handledaren och doktoranderna inte bestämt 

formerna kring handledningen innan.  

Att bygga upp en god relation och ett partnerskap är en viktig uppgift för handledaren (Watts 2009). 

Goda fysiska handledningsmöten har beskrivits som möten på neutral mark och på ett mer informellt 

sätt vilket ger möjlighet för doktorand och handledare att lära känna varandra på ett djupare plan 

(Hemer 2012). Hemer intervjuade både doktorander och handledare och fann att fikarum på 

universitetet upplevdes som neutrala utrymmen för möten. Doktoranderna beskrev att när 

handledningen skedde på handledarens kontor var de på handledarens mark, vilket kunde vara 

skrämmande, särskilt om ämnet för mötet var av mer kritisk natur för studenten. I fikarum upplevdes 

mötet mer informellt och gav större frihet att berätta om upplevda svårigheter (Hemer 2012). Att 

mötas via internet kan kanske jämställas med det som här beskrivs som neutral mark då det inte är på 

någon av parternas ”hemmaplan”? 

För egen del tror jag att både kvantitet och kvaliteten på handledningen är viktiga beståndsdelar i en 

god handledning. Både handledare och doktorand behöver ha en regelbunden kontakt oavsett 

mötesform. De bör tillsammans vara överens om hur ofta handledningen ska ske och det kan skilja sig 

över tid beroende på vilken fas i utbildningen doktoranden befinner sig i. Som handledare är det viktigt 

att ansvara för att det finns regelbundna avstämningspunkter, t ex veckovisa kortare möten för att 

försäkra sig om att arbetet går som beräknat. 

Doktoranden har även behov av att möta andra forskare och doktorander (Guerin and Aitchison 2021). 

Att anordna doktorandseminarier och mindre handledarledda doktorandgrupper kan vara ett sätt att 

stötta doktorandernas akademiska utveckling. Genom att de tar del av varandras arbete och får 

möjlighet att både få och ge återkoppling växer doktoranden och utvecklar sitt skrivande (Guerin and 

Aitchison 2021). 
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Reflektion 

Att starta ett handledarskap med en ny doktorand är början på en mångårig relation och i samarbetet 

är det viktigt att handledaren beaktar att varje doktorands behov skiljer sig åt.  Den interpersonella 

relationen måste odlas och doktoranden behöver känna att handledaren är personligen engagerade i 

just dem (Pollard and Kumar 2021).  

När handledningen sker elektroniskt så ser jag det som viktigt att en stor del sker genom 

hybridhandledning, dvs handledning ansikte mot ansikte. Det ger handledaren och doktoranden 

möjlighet att diskutera och finna lösningar under mötets gång. Handledning som till stor del sker via 

epost innebär en fördröjning och osäkerhet i tolkningar vilket kan leda till nya mail innan arbetet 

fortskrider. Det ger även möjlighet till akademiska diskussioner som annars ofta är en bristvara för 

kliniska doktorander som forskar på distans. 

Studier har jämfört hybrid handledningsmiljö med traditionell handledning bestående av fysiska 

möten. Där sågs att doktorandernas uppfattningar om kvaliteten på de olika typerna av möten inte 

varierade signifikant, och båda typerna av möten uppfattades positivt och gav möjlighet till god 

handledning (Coker et al. 2002, Conn 2009). Det tyder på att handledning som involverar en online-

komponent kan vara jämförbar med den som genomförts ansikte mot ansikte, dock var det ingen av 

studierna som undersökte användningen av cybersupervision uteslutande utan det användes som ett 

komplement till traditionell handledning och författarna betonar vikten av fortsatt forskning för att 

söka svar på hur stor del av handledningen som kan ske elektroniskt. 

 

Konklusion 

Litteraturgenomgången har identifierat ett flertal områden handledaren behöver ta hänsyn till vid 

distanshandledning. Samtliga områden är av vikt även vid fysisk handledning men vid 

distanshandledning kan utförandet behöva ske på ett annorlunda sätt och med mer regelbunden 

kommunikation mellan handledare och doktorand. För att odla en interpersonell relation är det av stor 

vikt att handledaren regelbundet bjuder in till hybrid handledning via digitala möten och inte enbart 

kommunicerar via envägskommunikation med epost. Kommunikationen mellan digitala möten 

behöver vara flexibel och handledaren lyhörd för varje doktorands unika behov. 
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