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1. INLEDNING 
Ett av mina tidiga möten med feminismen stod mellan Nina Björk (1996) och mig. I Under 

det rosa täcket läste jag, liksom många andra, hur kvinnan i olika områden av livet blir 

betraktade som andra klassens medborgare. Då hade jag just slutat gymnasiet och funderade 

på vad jag skulle göra sedan. Att jag skulle läsa vidare och skaffa mig en akademisk 

utbildning var på många sätt självklart. Dock inte vad jag skulle läsa. Ett avsnitt i Under det 

rosa täcket gjorde dock att jag som första termin på högskolan valde att läsa genusvetenskap. 

I kapitlet ”Mannen utan kön” argumenterar Björk för att kvinnor skall få vistas på 

universitetet på samma villkor som män och att de på grund av nuvarande strukturer behöver 

kvoteras in på professorstjänster. Att inte erkänna att kvotering behövs är för Björk ett 

förnekande av att kunskap kodas som manligt och att det är det manliga som premieras när 

det gäller tillsättande av professorer, lektorer och doktorander. Att antalet manliga professorer 

vid denna tidpunkt, 1996, var  97% av den samlade kåren förklarade Nina Björk med detta.  

På genusvetenskapen lärde jag mig att det här med akademiska strukturer bara var en del av 

en större struktur och delar av en större orättvisa där kvinnor hela tiden betraktas som det 

andra könet.   

    Min första uppsats, inom ramen för grundkursen i genusvetenskap, handlade om just de 

akademiska strukturerna och frågade sig vad man kunde göra åt kvinnliga akademikers 

situation. Svaret blev att universitetet som institution behövde genomgå så stora förändringar 

från grunden att det var bättre att rasera hela systemet och börja om på nytt. Några år senare 

skrev jag en c-uppsats i sociologi. Frågorna om kunskap och strukturer dök upp på nytt. Vem 

är den sociologiska kunskapen skapad av och vem är den till för? Vad kan dagens 

sociologiska kanon säga om verkligheten när den endast vänder sig till en försvinnande liten 

del av människor?  

    Inför denna uppsats ställer jag mig liknande frågor ännu en gång. Inför den praktik som den 

sista terminen på genusvetarprogrammet innebar fick vi studenter välja bland ett antal 

arbetsplatser där vi skulle utreda ett jämställdhetsproblem. Mitt val föll på en arbetsplats inom 

universitetsvärlden, en samhällsvetenskaplig institution. De ville från början ha hjälp att svara 

på var studenterna tog vägen efter en examen. Jag behövde finna en genusvetenskaplig 

vinkling på dessa frågor. Mina tankar vandrade tillbaka till Nina Björk och de 97 % manliga 

professorerna. Varför, och när försvinner kvinnorna? Efter att ha läst en självutvärdering av 

”min” institution väckte handledarskapet mitt intresse. På grund av att det i en tidigare studie 

på institutionen framkommit att kvinnliga studenter på institutionen har haft större problem 

med sina handledare än manliga studenter, föreslog man i självutvärderingen fler kvinnliga 
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handledare som en lösning på problemet. Dessa kvinnliga handledare skulle främst fungera 

som förebilder för kvinnliga studenter. Vad är det då som gör att kvinnor har större problem 

med sina handledare än män? Minskar dessa problem när andelen kvinnliga handledare ökar? 

Syfte och frågeställningar 

 Området för denna uppsats är alltså handledarskapet. Det jag är intresserad av är vilken syn 

på handledarskapet som är dominerande idag.  Kan denna syn härledas till synen på vetenskap 

som ett traditionellt manligt område? I så fall, är det på grund av detta som kvinnliga 

studenter upplever handledningen som problematisk? Eftersom det finns rikligt med forskning 

om att den akademiska sfären genomsyras av manliga ideal, och att detta gör att kvinnliga 

forskare upplever mer strukturella hinder än manliga forskare undrar jag när detta tar sin 

början. Är det först på doktorandnivå eller är det redan på grundnivå de vetenskapliga idealen 

präglar studenters sätt att tänka, läsa och skriva? Kan handledningen på c-uppsatsen vara en 

milstolpe för början av en akademisk karriär där män och kvinnor har olika möjligheter att 

lyckas? 

    Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka vilka bilder av den akademiska världen som 

presentera, införlivas och reproduceras inom ramen för handledarskapet på grundnivån. Vad 

möter den kvinnliga respektive den manliga studenten?  Hur hänger bilden av det akademiska 

ihop med föreställningar om manligt och kvinnligt? För vem är den akademiska världen 

skapad? Genom att intervjua handledare på c-kursnivå, både manliga och kvinnliga, kommer 

jag i denna uppsats diskutera och undersöka dessa frågor.  

    Jag vill inom ramen för studien undersöka möjligheten till ett jämlikt handledarskap. Ett 

delsyfte blir därför att utifrån mitt material och min valda teori presentera ett program för 

främjandet av detta. Målet med detta syfte är att kunna presentera mitt program för 

institutionen, vilket i sin tur har sin förklaring i att denna uppsats inte endast är en uppsats 

utan även en jämställdhetsutredning för institutionens vägnar.  

Presentation av institutionen 
Den institution som ligger till grund för denna uppsats är en institution inom ett 

samhällsvetenskapligt universitet på ett större universitet. Figur 1 beskriver lärarkåren och 

fördelning av tjänster baserat på kön. 
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Fig. 1. Institutionens lärarkår våren 2005 

 

Tjänster Män Kvinnor 

Professorer 2 1 

Lektorer 7 4 

Adjunkter 2 0 

Doktorander 1 3 

Forskare 0 4 

 

För att ge en rättvis bild av denna tjänstefördelning bör det tilläggas att den kvinnliga 

professorn endast är anställd på halvtid, och är på halvtid tjänstledig. Två av de kvinnliga 

lektorerna kommer inom snart att gå i pension vilket kommer att innebära att fördelningen 

mellan lektorstjänsterna kommer bli än mer sned. Detta påverkar handledarfördelningen 

eftersom att det främst är lektorerna som handleder. Förhoppningsvis kommer detta påverka 

nyrekryteringen av lektorer. 

    Under åren 2003-2004 examinerades 85 kandidatuppsatser (c-nivå) och 36 stycken 

magisteruppsatser (d-nivå). Detta ger en ungefärlig bild av hur många som skriver uppsats på 

grundutbildningen på den aktuella institutionen. I figur 2 beskriver jag hur man på 

institutionen har fördelat handledare utifrån kön på c-uppsatserna mellan åren 2000 och 2005. 

Sammanlagt är detta 174 uppsatser. I statistiken ingår endast uppsatser som har blivit 

examinerade och godkända. Detta gör att siffrorna inte är helt rättvisande, 

handledarfördelningen på de uppsatser som inte blivit klara speglas inte. Dessa siffror har jag 

hämtat från de uppsatser som funnits tillhanda på institutionens bibliotek. 

 

Fig. 2. Handledarfördelning utifrån kön 

 
Studentens kön Manlig handledare Kvinnlig handledare

Kvinna 39 % 24 % 

Man 24 % 12 % 

 

 Denna  fördelning av handledare visar att den vanligaste handledarkonstillationen på 

institutionen är den med manlig handledare och kvinnlig student.  Det visar sig även vara 

mycket mera vanligt att kvinnliga handledare handleder kvinnor än män. Fördelningen av 
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handledare beror alltså delvis på kön. Denna bild är intressant att ta med sig i min 

undersökning. Särskilt resultaten av min enkät bör betraktas i relation till detta. 

Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med en teoridel, i vilken jag kommer att beskriva handledarskapet som en 

social relation samt universitet som organisation och vad kvinnor inom denna organisation får 

erfara. Jag visar på hur det traditionella handledarskapet är uppbyggt och riktar kritik mot 

detta. Jag tar även upp alternativa vägar mot ett mer jämlikt handledarskap. 

    Uppsatsens metoddel syftar till att beskriva hur min undersökning har gått till. Jag 

beskriver framförallt hur jag tänkt kring de intervjuer som uppsatsens empiriska del bygger 

på. Jag tar även upp metodologiska frågor kring den enkätstudie som jag genomfört. Jag 

resonerar vidare kring hur man forskar genusvetenskapligt och vilka metoder som lämpar sig 

bäst för detta. 

    I uppsatsen fjärde del beskriver jag med hjälp av idealtyper det som framkommit i mina 

intervjuer. Jag för även en mer teoretisk diskussion kring hur man metodologiskt arbetar med 

idealtyper. Inom ramen för denna del presenterar jag vidare resultatet från 

enkätundersökningen. Den fjärde delen av min uppsats avslutas med en diskussion kring vad 

jag kommit fram till och vad detta innebär i ett större perspektiv. 

    I uppsatsens sista del sammanställer jag mina resultat och presenterar mina viktigaste 

slutsatser. Jag ger även förslag till vägar mot ett mer jämställt handledarskap. Uppsatsen 

avslutas med förslag till ytterligare forskning kring handledarskapet och närliggande 

problematik. 

2. TEORI 
Uppsatsens teoretiska del syftar till att med hjälp av tidigare forskning och teori kring 

universitetet som organisation och forskare som aktörer inom denna, visa på vad det innebär 

att vara kvinna och forskare. Jag vill också beskriva relationen mellan handledare och student, 

samt förklara vilka grunder denna relation bygger på.   

Universitetet som en social organisation 
Universitetet som institution har en unik plats i samhället. Man kan likna universitet vid en 

egen värld, en värld som har sin egen befolkning, egna normer och egna strukturer och 

hierarkier. Vad för slags värld är då universitetet, och hur kan man beskriva den? Historikern 

Kerstin Norlander (1994) menar att man genom att betrakta universitet som en social 

organisation kan se dels vilka strukturer som verkar inom organisationen och dels hur 
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aktörerna inom organisationen kan verka mot denna. Norlander anlägger ett struktur-

aktörperspektiv på universitetet för att kunna diskutera kvinnoforskning och forskningspolitik 

(Norlander 1994:4). Genom att peka ut ett antal karaktäristiker förklarar Norlander skälen till 

att man bör betrakta universitetet som en social organisation.  

    För det första är universitetssystemet hierarkiskt uppbyggt, skillnader skapas mellan de 

individer som befinner sig i systemet. Denna hierarki skapas formellt genom tjänstestrukturen 

där doktoranden finnes längst ned och professorn högst upp. Inom denna formella hierarki 

finner man informella värderingar som skapar skillnad inom de olika tjänsterna. Man skiljer 

på icke-disputerade och disputerade, på yngre och äldre, på forskande och undervisande, på 

professorskomptenta och icke professorskompetenta, och så vidare. Vad man informellt 

värderar är bland annat den ”mängd” av kunskap som olika individer besitter, kunskap som 

ibland snarare är knuten till en titel än till personen i sig (Norlander 1994:5).  

    Norlander nämner inte studenterna som en del av den akademiska strukturen, antagligen på 

grund av att de inte finns inom tjänstestrukturen. Jag anser att studenterna ändå ingår i denna 

struktur, de är föremål för den kunskap man lär ut. Vidare innehar studenterna en potentiell 

kompetens som en dag eventuellt kommer att utgöra en del av den formella tjänstestrukturen. 

På grund av detta är det inte fel att antaga att det värderas och görs skillnad på även studenter, 

vilket också kan tänkas bygga på mängden av kunskap man besitter. Eftersom studenterna är 

föremål för värdering, samtidigt som de själva inte värderar, befinner de sig långt ner inom 

det hierarkiska. Visserligen värderar säkerligen studenter lärare, handledare och kurser 

informellt och det finns även ett visst rumt för att uttrycka dessa åsikter. Trots detta anser jag 

inte att man utrifrån detta kan tala om ett verkligt värderande som får verkliga konsekvenser. 

    För det andra kännetecknas den akademiska världen av konkurrens, man tävlar om de 

formella tjänsterna och den informella statusen. Norlander menar att detta leder till 

självcentrering och distansering hos de enskilda individerna i systemet. Konkurrens motverkar 

samarbete och generositet. Ett tredje kännetecken är att kontroll sker inom organisationen, 

uppifrån och ned. Vad som främst kontrolleras är det vetenskapliga, med andra ord bestäms 

vad som kan klassas som vetenskapligt ovanifrån (Norlander 1994:5).  

    Vidare präglas universitetssystemet av en närvaro av våld. Här skiljer Norlander på fysiskt 

och psykiskt våld, och menar att det fysiska våldet sällan förekommer men att det psykiska 

våldet är vanligt. Som exempel ger Norlander textbehandlingen vid seminariesituationen eller 

relationen mellan handledare och doktorand, där handledaren till exempel inte avsätter 

tillräckligt tid till handledningen eller använder doktorander som en självbespegling. Det sista 

draget hos en organisation som Norlander lyfter fram är det auktoritära draget, där makt och 
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kontroll är ojämnt fördelad. Detta är en förutsättning för att kunna kontrollera och hierarkisera 

(Norlander 1994:6). 

Universitetet som ett patriarkalt härskarsystem 
Då universitetssystemet uppfyller de olika kriterier Norlander ställt upp för att identifiera en 

social organisation, kan man fråga sig vilken typ av social organisation universitetet är. 

Universitetssystemet har sitt ursprung från det medeltida samhället och kan i många fall 

påminna om detta. Detta gör att Norlander väljer att kalla den akademiska världen för ett 

patriarkalt härskarsystem. Hon motiverar detta med att peka på den resistens mot förändring 

som universitetssystemet visar. Det är i stort sätt samma system idag som för hundratals år 

sedan. Patriarkalt är systemet för att det förknippas med äldre tiders maskulina fadersmakt, 

maktkoncentration och auktoritära maktutövning (Norlander 1994:6).  

    Genom benämnandet av systemet som ett patriarkalt system blir det tydligt att ovan 

beskrivna karaktärsdragen innehåller spår av patriarkala drag. Informella skillnader som 

hierarkiserar är inte könsneutrala, genomgående görs skillnader på kvinnor och män. Detta 

kan bland annat påverka vardagslivet på de akademiska institutionerna, där talarordningen vid 

kafferummet och i seminarierummen påverkas av kön. Kvinnor blir också i högre grad utsatta 

för sexuella trakasserier än vad män blir, och blir på så sätt mer utsatta för det våld som 

Norlander talar om (Norlander 1994).  

    Detta visar bland annat Eva Mark och Charlotte Larsson som har kartlagt arbetsmiljön för 

doktorander på Göteborgs universitet. Genom att betrakta sexuella trakasserier som dels 

ovälkomna handlingar på grund av kön och dels ovälkomna handlingar av sexuell natur kunde 

de visa att könskränkningar existerar. Ovälkomna kränkningar på grund av kön var vanligast, 

och 31 % av kvinnorna på den humanistiska fakulteten samt 22 % från den 

samhällsvetenskapliga fakulteten kände sig utsatta för detta. De vanligaste trakasserierna 

bestod av osynliggörande och motarbetande. Kvinnorna blev utsatta för detta av lärare, 

doktorander, andra anställda eller handledare. Trakasserier av sexuell natur var inte alls lika 

vanligt, men 6 % av samhällsvetarna och 4 % av humanisterna hade varit med om detta. Alla 

var kvinnor. Denna typ av trakasseri bestod av tafsande, sexuella närmanden, oönskad 

uppvaktning och skämt med sexuellt innehåll (Mark & Larsson 2001:17).  

    Även psykologerna Christina Hultman och Frits-Axel Wiesel har gjort en undersökning 

som pekar på att kvinnor och män blir olika behandlade under sin doktorsbehandling. Dessa 

har valt att kalla denna behandling för negativ särbehandling istället för trakasserier, men när 

man tittar på vilka mönster de båda funnit ser man att de talar om samma handlingar som 
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Mark och Larsson. På den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet anser de kvinnliga 

doktoranderna att de under sin utbildning inte blivit tagna på allvar och respekterats som 

jämbrödiga kollegor. De har vidare upplevt att de blivit behandlade med överseende samt att 

man inte blivit tillfrågad om saker man faktiskt behärskar. Sammantaget menar de att de 

behövt vara mer initiativrika och framåt än sina manliga kollegor för att betraktas som 

kompetenta och att få sitt arbete uppmärksammat (Hultman och Wiesel 1995:4455).  

    En bidragande orsak till att den akademiska strukturen mycket litet förändras över tid beror 

enligt Norlander på att strukturerna tvingar sig på individen som befinner sig i organisationen. 

För att behålla sin ställning intakt måste man hela tiden som forskare positionera sig, det vill 

säga att skaffa sig en social position och befästa denna. Effekter av denna positionering är 

enligt Norlander bland annat att makten blir osynlig och att kunskapen blir sekundär. Frågan 

är dock om man verkligen kan säga att makten är osynlig eftersom hierarkierna är  tydligt 

utpekade. Vad jag tror Norlander menar med att makten blir osynlig är snarare att ingen 

ifrågasätter universitetet som social organisation, utan använder andra sätt för att bemöta 

strukturerna.   

    För kvinno- och genusforskare har integrering varit en metod för att förändra. Integrationen 

syftar till att ändra vetenskapens innehåll, att tillföra kvinnors erfarenheter till ett annars 

androcentrisk kunskapsfundament. På grund av att kunskapssökandet genom positionering 

bland de enskilda forskarna blir sekundär, har inte integreringen den sprängkraft som avsetts. 

Kunskapssökandet har blivit ett medel för att positionera sig, man forskar helt enkelt för att 

meritera sig. Andras kunskap, och då särkilt kunskap som presenteras av forskare utan makt 

och inflytande, ses som ett hot. Integrering gynnar alltså inte, enligt Norlander, positionering. 

(Norlander 1994:6-8)  

Universitetet som konceptuellt maktutövande 
Genom att som Norlander betrakta universitetet som ett patriarkalt härskarsystem visar det sig 

att kunskapen inte innehar en huvudroll i detta. Norlander poängterar själv att vägen till 

kvinnors inneslutande i detta system knappast tar vägen genom kunskapen. Snarare används 

kunskap som kvinnor producerat som ett sätt att ytterligare stigmatisera kvinnor. Utifrån detta 

verkar det för Norlander obetydlig vilken typ av kunskap som lärs ut, och vad detta gör med 

kvinnliga akademiker förhållningssätt till sig själva som kunskapssubjekt (Norlander 1994:7-

8). Jag anser att det är viktigt att fokusera även på kunskapsinnehållet, då vems kunskap man 

formulerar fungerar som inneslutande/uteslutande mekanism. Denna process kan beskrivas 

som psykisk, men får samtidigt verkliga konsekvenser.  
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    Sociologen Dorothy Smith (1990) visar i The conceptual practices of power hur det egna 

ämnet från grundnivå till forskarnivå osynliggör kvinnors erfarenheter inom ramen för vad 

man kallar sociologisk kunskap. Liknande kan säkerligen sägas om de flesta disciplinerna på 

våra universitet. Smith menar att man på grundnivån inom sociologin som student får lära sig 

att tänka sociologiskt, vilket innebär att lära sig avgöra vad som är viktigt och vad som är 

oviktigt samt vad som räknas som kunskap och vad som inte gör det. En viktig del i detta är 

att lära sig tänka objektivt, vilket för Smith tolkas som att skilja de som vet ifrån deras 

kunskap. Att vara objektiv inom samhällsvetenskapen innebär att ta del av en kunskap man 

inte har någon erfarenhet av. Vad man känner och tycker om samhället skall skiljas från vad 

man professionellt och akademiskt är intresserad av (Smith 1990:15-17). 

    För den kvinnliga akademikern innebär detta att vi måste bortse från våra erfarenheter som 

kvinnor för att kunna göra ett bra arbete, detta på samma gång som vi måste vara både 

kvinnor och akademiker. Det finns inget rum för att vara mamma, eller att ha huvudansvaret 

för hushållet om detta påverkar det akademiska arbetet (vilket det, som vi sett, naturligtvis 

gör). Samtidigt blir feministisk teori, som bland annat talar om svårigheter med detta, 

fortfarande ”bara” feministisk teori inom olika discipliner. Kvinnor måste med andra ord hela 

tiden osynliggöra sitt kön och sin kunskap, samtidigt som de måste lära sig förstå och tolka en 

värld där deras kunskap förtrycks och undertrycks (Smith 1990-121-124).  

Ur Smiths synvinkel blir det alltså intressant att tala om integrering som en fruktbar metod, 

något som Norlander tar avstånd ifrån. Genom att integrera ett kvinnligt perspektiv i det 

vetenskapliga kan kvinnor börja se sig själva som del av en kunskapsmassa och på så sätt 

känna sig mer hemma i det akademiska. Detta är ett steg emot ett jämlikt universitet.  

Jämlikheten bygger här enligt mig på en konceptuell jämlikhet. Norlanders teorier syftar 

troligen mer till jämställdhet, där frågor om arbetsmiljö ställs i fokus. Båda perspektiven är 

viktiga och bör arbetas med jämsides. Ytterligare ett argument för att se både konceptuell 

jämlikhet och jämställd arbetsmiljö som viktiga, är att när Norlander främst diskuterar 

personer yrkesverksamma inom universitet innesluter Smith även studenter på grundnivån i 

sin analys. 

Handledarrelationen… 
Vilken typ av relation är handledarrelationen? Vilken roll har handledaren och vilken roll har 

studenten? Kan man betrakta relationen som helt oproblematisk, en relation som endast 

handlar om att överföra kunskap, eller innehåller den flera dimensioner än så? Betyder det 
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något särskilt att vara kvinna i denna relation? Jag vill under denna rubrik beskriva och 

teoretisera över handledarskapet.  

…Den hierarkiska… 
Den grundläggande principen i ett handledarskap är att handledaren skall ge sin skyddsling 

stöd och hjälp i utvecklingen, detta genom direkta handlingar. Handledarskapet har 

traditionellt sett varit en paternalistisk enhet, där en yngre person ska utvecklas och 

socialiseras in på ett område där handledaren är kunnig.  Relationen förutsätter att 

skyddslingen underordnar sig och tar emot råd och hjälp. Detta gör handledarskapet till en 

hierarkisk relation av bevarande karaktär. Vidare är grunddragen i relationen endimensionella, 

där handledaren ger kunskap och hans/hennes adept tar emot den. Detta betyder dock inte att 

handledaren inte får ut något av sin position. Det kan vara både lärorikt och utvecklande att 

hjälpa någon att utvecklas. Handledaren kan vinna i status på att handleda någon som senare 

blir framgångsrik inom sitt eget fält.  För den forskande handledaren är handledningen ofta ett 

tjänsteåläggande, varje student eller doktorand har en rättslig reglerad rätt till en handledare i 

sitt uppsats/avhandlingsskrivande. Vad handledarskapet skall innehålla är dock inte 

formaliserat (Elvin-Nowak och Dahlberg 1992:7-8). När man diskuterar den hierarkiska 

handledningsrelationen anser jag att det är viktigt att poängtera att både handledaren och 

studenten bär med sig denna traditionella bild. Ibland kanske till och med handledaren 

försöker ifrågasätta den mer än studenten eftersom handledningen är något denna har större 

erfarenhet av.  Man skall inte förutsätta att handledaren vill ha en hierarkisk relation med sin 

student, kanske är det så att situationen i sig skapar de sociala mönster som uppstår. 

    Även sociologerna Gail McGuire och Jo Reger (2003) ser handledarrelationen som en 

hierarkiskt sådan, en relation mellan två personer som har olika ålder, erfarenhet och status. 

Att den är hierarkisk kännetecknas för dessa framförallt av att mentorn lär ut och att lärlingen 

lär sig. Hjälp, makt och resurser strömmar endast åt ett håll, nedåt. Maktobalansen består i att 

mentorn har monopol på kunskap, resurser och färdigheter. Ett problem med denna 

maktobalans är att den lärande inte vågar utmana sin lärare och det blir svårt för denne att 

utveckla en egen intellektuella nisch (McGuire och Reger 2003:56-57). 

    McGuire och Reger menar att det finns två delar av vad de kallar det traditionella 

handledarskapet: en instrumentell och en socioemotionell. Den instrumentella delen handlar i 

stort sätt om att få hjälp med publicering, att knyta kontakter, samt att få hjälp att söka 

forskningspengar. Studenten kan här själv vinna makt endast genom att ha en handledare med 

stor makt. Den socioemotionella delen står för att ge studenten moraliskt stöd, 
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självförtroendebyggning och uppmuntran (McGuire och Reger 2003:56). När det gäller 

studenter på c-nivån, vilka ju är målgruppen för denna uppsats, kan jag tänka mig att 

framförallt den socioemotionella dimensionen av handledarskapet är aktuellt. Visserligen 

finns det i relationen instrumentella element så som att knyta framtida kontakter, men på c-

nivån framstår ändå handledaren som någon som främst skall stötta och hjälpa.  

…och den könade 
Bilden av handledaren som jag beskrivit den skapar särskilda implikationer för manliga och 

kvinnliga studenter. Detta innebär att handledarskapet är av en könad natur. Ett problem för 

kvinnliga studenter som McGurie och Reger tar upp är att det personliga i handledarrelationen 

ofta osynliggöras på grund av den rådande synen på vetenskap som något objektivt. Att 

relationen är endimensionell får också betydelse när det gäller det personliga. Inom det 

akademiska får personliga erfarenheter inte plats. För kvinnor, som ofta har mer ansvar för det 

privata än män, har detta betydelse. Ett sjukt barn kan göra att man missar en handledarträff 

och så vidare (McGuire och Reger 2003:58).  

    På grund av att det finns färre kvinnor inom den hierarkiska strukturen är kvinnan extra 

utsatt, framförallt på det privata planet där kränkningar och sexuella trakasserier är 

förekommande. Att hantera detta inom ramen för handledarskapet blir problematiskt. 

Ytterligare en svårighet med att vara en del av en minoritet är att det är svårt att hitta mentorer 

som fungerar som bra förebilder, det vill säga mentorer som har varit med om samma saker 

som en själv. Detta är inte endast ett problem för kvinnliga studenter, utan även för studenter 

med annan etnicitet än den vita eller annan sexualitet än den heterosexuella. En vit, manlig 

fakultet styr iväg kvinnor från deras egna erfarenheter, och uppmuntrar att skriva uppsatser 

som tar  upp andra frågor (McGuire och Reger 2003:58-59).  

    Enligt Psykologen Ylva Elvin-Nowak framstår relationen manlig mentor och kvinnlig 

skyddsling ofta som en traditionell, heterosexuell relation, där kvinnans yrkesmässiga 

förmåga undervärderas och hennes andra egenskaper överbetonas. Detta oftast i sexistiska 

resonemang, till exempel är det vanligt förekommande att kvinnan infantiliseras och görs till 

en flicka som inte behövs tas på allvar. Könet på den kvinnliga studenten kan även det 

överbetonas och fokuseras på det sexuella, eller så osynliggörs könet och kvinnan finner sig 

könlös. Detta bekräftar Mark och Larsson samt Hultman och Wiesel i sin forskning. 

    Den traditionella mentorrelationen verkar förutsätta en homosocial relation, män emellan. 

Om kvinnor på något sätt kommer in i relationer framstår den inte som lika fungerande 

(Elvin-Nowak och Dahlberg 1992:10). Detta visar Elvin-Nowak och Dahlberg i sin egen 
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forskning, där de har intervjuat kvinnliga studenter och manliga handledare. De manliga 

handledarna säger sig ha svårt att finna ett sätt att vara kamrat med de kvinnliga 

doktoranderna, något som är en naturlig del av relationen manlig student – manlig handledare 

(Elvin-Nowak och Dahlberg 1992:38-39).  

    Generellt sett är kvinnliga forskningsstudenter mer missnöjda med sina handledare än sina 

manliga kollegor. Det har även visat sig att kvinnliga studenter önskar sig kvinnliga 

forskarförebilder. På detta sätt betonas mentorskapets förändringskraft när det gäller kvinnors 

underrepresentation på högre nivåer (Elvin-Nowak och Dahlberg 1992:11,9).  

Kvinnan inom universitet och vägar till förbättring 
 I artikeln I vetenskapens namn. Ett minnesarbete (Henriksson m.fl. 2000)1, berättar fem 

doktorander från en statsvetenskaplig institution om deras erfarenheter som just kvinnliga 

doktorander. Artikeln syftar  till att förstå erfarenheter av att vara kvinna inom akademin. 

Doktoranderna visar hur man kan förstå den vetenskapliga vardag de är en del av, hur man 

som subjekt inlemmas i en ordning och hur detta känns. De behandlar minnen från 

introduktionsseminarierna på forskarutbildningen. Genom att fokusera på känslor, det fysiska, 

kunde doktoranderna se vilka glapp som uppenbarade sig mellan den officiella bilden av vad 

det goda forskarsamhället står för, och vad det förmedlar till sina innevånare. Jag vill här 

koncentrera mig på två  upplevelser, vilka direkt kan knytas an till dels handledningen som 

fenomen, och dels till den positionering som jag, genom Kerstin Norlander, ovan beskrivit.  

    Doktoranderna beskriver handledaren som den viktigaste länken till universitetsvärlden, i 

relationen finns både det vetenskapliga och det mer kamratskapliga representerat. Detta blir 

en konflikt i seminariesituationen då närheten till en doktorand tolkas som något subjektivt 

medan distans ses som objektivt. Att ha en för nära relation till sin doktorand är att vara för 

subjektiv, och detta gör att handledaren inte kan förhålla sig vetenskapligt till pappret som på 

seminariet skall läggas fram. Detta blir naturligtvis problematiskt då handledaren dels ska 

verka som stöd för doktoranden och dels fälla en objektiv vetenskaplig ”dom”, det vill säga 

medverka i beslutet om man är godkänd efter seminariet. Doktoranderna beskriver det fysiska 

i seminariesituationen, där handledaren kanske understryker beskedet om godkännande med 

en kram eller en klapp. En sådan närhet skulle aldrig vara möjlig i förhållandet mellan 

seminarieordföranden, den som tar det slutgiltiga beslutet, och doktoranden. Här blir det 

viktigt att dra skarpa gränser mellan dimensionerna distans/närhet, objektivitet/subjektivitet, 

                                                 
1 Förutom Malin Henriksson (inte att förväxla med mig) har Maria Jansson, Ulrika Thomson, Maria Wendt 
Höjer och Cecilia Åse författat artikeln. 
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vetenskap/icke-vetenskap. Att hela tiden balansera mellan dessa gränser framtvingar känslan 

av maktlöshet och osäkerhet hos doktoranden (Henriksson m.fl. 2000:11-12). 

    I minnena från introduktionsseminarierna blev det tydligt att klädvalet på dessa var extremt 

viktigt. Man valde kläder som inte satt åt och som inte kändes för varma. Klädvalet blev 

medvetet och övertänkt, och signalerande ett döljande av kroppen. Kläderna fungerade som 

ett könskamouflage, där det egna könet förminskades och gjordes mera neutralt/manligt. 

Genom att uppmärksamma dessa minnen kunde doktoranderna se vad den kvinnliga kroppen 

egentligen signalerade, och att vad den signalerade stod i rak kontrast mot vad som uppfattas 

som vetenskapligt. I ”kvinna” ingår sexualitet, sensualitet och känslor. Det vetenskapliga är 

rationellt, objektivt och distanserat. Att vara kvinna blev att vara icke-vetenskaplig, och att 

motsäga sig rätten till att betraktas som ett intellektuellt subjekt. Detta gjorde det svårt för 

doktoranderna att klä sig som de ville, samt att vara för aktiva och för engagerade i 

seminariesituationen. Seminariet blev en balansgång, man skulle visa sig vara duglig 

samtidigt som man inte fick vara ”för mycket” (Henriksson m.fl. 2000:13). Att 

könskamouflera sig kan tolkas som ett sätt att som vetenskapskvinna positionera sig, att göra 

sig själv till ett forskarsubjekt.  

    Gemensamt för de två händelserna är att de, trots den akademiska inramningen, inte alls 

beskriver känslor och upplevelser som förknippas med det akademiska. Att skriva en bra 

rapport och sedan diskutera denna, en bild som däremot passar ihop med universitetet, räcker 

inte. Både doktoranderna själva och deras handledare måste nog vakta sina känslor och sina 

uttryck för att inte bli synliga. Att de gör detta kan vara ett uttryck för vikten att positionera 

sig.  

Co-mentoring – det frigörande handledarskapet 
McGuire och Reger (2003) vill omdefiniera uppdelningen mellan förnuft och känsla, just på 

grund av den position som detta uppdelande ger den kvinnliga 

forskaren/studenten/doktoranden. Det centrala i detta omdefinierande är att se känslan som en 

källa till kunskap, något som genererar förståelse snarare än att distraherar forskaren från att 

utvecklas akademiskt. Tillvägagångssättet för McGuire och Reger är en metod de kallar ”Co-

mentoring”, vilket är ett nytt och feministiskt sätt att handleda. Metoden bygger på att två i 

status jämbördiga kollegor genom berättelser om egna erfarenheter stöttar varandra i den 

vetenskapliga processen. Co-mentoring skall dock inte ersätta det traditionella 

handledarskapet, det skall snarare ses som ett komplement till detta. Co-mentoring ger ett 
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emotionellt stöd, men är mer än ett förhållande inom vilket man diskuterar personliga 

problem (McGuire och Reger 2003:55). 

    Eftersom McGuire och Reger fokuserar på vem forskaren är som person tycker jag mig 

finna paralleller till hermeneutiken och diskussionen om förförståelse, även om co-mentoring 

gör begreppet förförståelse till något extremt. Frågor som metoden emfaserar är dock 

intressanta, hur påverkas det jag gör akademiskt av mitt privatliv? Varför ställer jag de frågor 

som jag gör? Varför blir jag glad/arg/ledsen av de här resultaten? Handledarskapet bör inte på 

något sätt handla om terapi för enskilda personer, men när man kan se personliga erfarenheter 

i ett vetenskapligt sammanhang så berikas troligen den kunskap som forskaren producerar. 

Metoden utmanar akademins hierarkiska struktur och ifrågasätter dess grunder, gränserna 

mellan förstånd/kropp, känsla/förnuft och maskulinitet/feminitet.  Co-mentoring är rationellt 

värderande, logiskt tänkande och emotionellt uttryckande (McGurie och Reger 2003:60-65). 

    McGuries och Regers förslag är ett bidrag till forskningen om handledarskap, där ett 

praktiskt förslag till en feministisk modell för handledarskapet utvecklas och prövas. 

Henriksson m.fl., visar ovan att det finns reella skäl till att tämja på de akademiska gränserna 

så som co-mentoring-metoden gör. Frågan är dock till vilken utsträckning co-mentoring kan 

förändra, och i så fall i vilka rum. Genom att utveckla en metod som fungerar bredvid den 

traditionella handledningen förändrar man inte denna. Visserligen kan metoden fungera 

självförtroendestärkande, något som kan vara både nyttigt och viktigt för många kvinnliga, 

och säkert manliga, studenter. Går det då att föra in co-mentoring på universitet ”på riktigt”? 

Vem skulle vinna på att sudda ut klara gränser mellan vad som är privat och offentligt 

kortsiktigt? Att som kvinna plötsligt börja prata om privata svårigheter med att studera är 

något som bryter mot den traditionellt osynliga studenten. Co-mentoring tycks inte ha 

förmågan att verka i klassrummen och är kanske fortfarande endast ett instrument som istället 

verkar vid sidan av. Ambitionen är dock god och att experimentera fram alternativa metoder 

är ett bra sätt att förändra på lång sikt. Co-mentoring sätter vidare fokus på studenten, medan 

handledaren fortsätter sin verksamhet som vanligt. Behöver då inte också handledaren ett 

annat förhållningssätt till handledningen än det traditionella? Pedagogen Eva Erson (1995) 

menar att även undervisaren behöver reflektera över hur kön och inlärning hänger ihop.  

Att reflektera över kön i undervisningen 
Grunden till Ersons resonemang gällande kön och undervisning ligger i insikten att 

pedagogens undervisningssätt signalerar värderingar. Vidare anser hon att dagens traditionella 

undervisningssätt på universitet ger utrymme för patriarkala värderingar. Den kunskap som 
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överförs från lärare/undervisare till studenten berör ämnets kärninnehåll (etablerad kanon, 

teorier, stora namn). Detta är kunskap som läraren vet och har ansvaret för att studenten lär 

sig.  Denna syn på undervisning hänger ihop med den vanligaste formen för undervisning på 

universitetet, katedersundervisningen. Kunskapen är enligt Erson könad, akademin är tysta 

antaganden om att mäns liv, prestationer och verksamheter är överlägsna kvinnors och mer 

värdefulla (Erson 1995:83).  

    Vad gör detta för kvinnors inlärningsprocess? Erson pekar på att människor som inte kan 

finna en koppling mellan den kunskapen som presenteras i böcker och på föreläsningar och 

den egna erfarenheten har svårt att reflektera och bearbeta denna kunskap. Visserligen 

kommer dessa studenter kunna lära sig vad böcker säger och på så sätt få höga betyg på tentor 

eller liknande, men det går knappast att förhålla sig kritiskt till vad som sägs. Detta leder till 

att studenterna saknar möjligheten att skaffa sig egna perspektiv och förhållningssätt. 

Kunskapen förblir obearbetad och studenten känner sig delad. Dels är hon full av bokkunskap, 

och dels är hon full av erfarenheter från det egna livet. Det finns ingen naturlig brygga mellan 

dessa två världar eftersom varken kunskapen i sig eller undervisaren har kunnat erbjuda vägar 

för att få dessa världar att mötas. 

    Som undervisare har man alltså ett ansvar att reflektera över hur man själv lär sig, är man 

en passiv mottagare av kunskap eller reflekterar man över den? Vad är det som gör att man är 

passiv eller reflekterande? Man bör identifiera förändringar över tid, vad var det som gjorde 

att jag började reflektera? Hur hänger detta ihop med mitt kön? Vilka frågor genererar ett 

möte mellan erfarenheten och bokkunskapen (Erson 1995:87-88)? 

    Det är viktigt att poängtera att det inte bara är kvinnors inlärningsprocess som påverkas. 

Detta gäller mera troligt alla grupper som på ett eller annat vis uteslutits från 

kunskapskällorna, så som olika etniciteter, sexualiteter och klasser. Detta gör också att olika 

kvinnor känner sig mer eller mindre delade. Även om man känner att ens erfarenheter som 

kvinna inte är representerad kan man kanske känna igen sig utifrån andra perspektiv. Erson 

menar inte att kvinnor automatiskt känner sig delade, eller att endast kvinnor gör detta. Detta 

är snarare en könsrelaterad än en könsspecifik aspekt (Erson 1995:89). Att ställa dessa frågor 

är kanske viktigare att göra när man undervisar än när man handleder, för vid 

handledningstillfället är det dags för studenten att visa att man har ett eget förhållningssätt och 

att man kan tänka kritiskt. Men om det nu är så som Erson påpekar att kvinnor har ett annat 

förhållningssätt än män till inlärningsprocessen på grund av vad de patriarkala värderingar 

akademin förmedlar så är det kanske rimligt att antaga att detta kan påverka 

uppsatsskrivanden när den tiden kommer? 
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3. METOD 
I uppsatsens metodologiska del vill jag beskriva hur min undersökning gått till. Hur valde jag 

metod och varför? Hur gick den faktiska undersökningen till och vilka problem stötte jag på 

under vägen? Jag vill också resonera kring jämställdhetsarbete och metod. Vilken metod 

lämpar sig bäst för jämställdhetsfrågor och varför?  

Jämställdhetsfrågor som grund för metodval 
När man väljer vilken typ av metod man skall använda sig av i en undersökning bör man utgå 

från vilket problem man står inför och vilka frågeställningar man utifrån detta har. Att jag gör 

en jämställdhetsutredning samt att jag studerar genusvetenskap innebär att jag ställer en viss 

typ av frågor, vilka grundar sig på bristen på jämställdhet i samhället. Som genusforskare är 

man intresserad av de mekanismer som hindrar jämställdhet och därmed upprätthåller 

ojämlika förhållanden mellan könen. Jämställdhetsarbete kan bedrivas utifrån både ett 

kvantitativt och ett kvalitativt perspektiv. Ur ett kvantitativt perspektiv kan man arbeta för 

jämn fördelning mellan kvinnor och män inom olika områden, detta ofta i form av 

rekryteringsåtgärder. Det kvalitativa perspektivet fokuserar på kvinnors och mäns erfarenheter 

utifrån villkor, kunskap och normer. Syftet med den kvalitativa metoden är oftast att titta på 

hur könsbundna normer påverkar olika områden i samhället, samt att utveckla och förändra 

ojämlika organisationer utifrån båda könens villkor (Mark och Larsson 2001:3-5). 

    Eva Mark som arbetar som projektledare för jämställdhetsarbetet vid Göteborgs Universitet 

menar att valet av den kvalitativa eller den kvantitativa metoden ofta avgörs utifrån om man i 

sitt jämställdhetsarbete har ett genusperspektiv. Jämställdhetsarbeten som saknar 

genusperspektivet stannar ofta vid kvantitativa frågeställningar medan genusperspektivet ofta 

syftar till mer än en jämn könsfördelning. Här undersöker man organisationer som även i sitt 

innehåll bär spår av kön. Man måste här arbeta med frågor om normer, värderingar och ideal, 

samt vilka mekanismer som medvetet eller omedvetet hindrar det underrepresenterade könet 

från att fritt och obesvärat verka på sin arbetsplats. Detta betyder dock inte att kvantitativa 

frågeställningar alltid saknar genusperspektiv, utan snarare att genusforskare som använder 

sig av den kvantitativa metoden bygger sina frågeställningar på kvalitativa utgångspunkter. 

Mark vill betona vikten av att i det praktiska jämställdhetsarbetet använda sig av det 

genusvetenskapliga perspektivet (Mark och Larsson 2002:5-6). 

Mina utgångspunkter och val av metod      
I denna uppsats utgår jag från att uppsatsskrivandet på c-kursnivån är en milstolpe för början 

av en akademisk karriär där kvinnor och män på grund av strukturer inom 
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universitetssystemet har olika möjligheter att lyckas. Här präglas studenternas sätt att tänka, 

läsa och skriva. En viktig del i c-uppsatsskrivandet är relationen till handledaren, där denna 

fungerar som en länk till den akademiska världen. På grund av detta har jag intervjuat 

handledare just på c-kursnivån, för att se vilka bilder av den akademiska världen som dessa 

presenterar, införlivar och reproducerar på studenterna. Utifrån detta är min metodologiska 

ansats kvalitativ.  

Varför intervjua handledare? 
Varför lämpade sig då intervjuer bäst för denna studie? Och varför intervjuer med 

handledarna? Jag motiverar detta utifrån mitt fokus på vad det är den akademiska världen 

representerar. Enskilda individer inom en organisation är enligt mig bärare av organisationens 

normer och värderingar. Handledarskapets främsta funktion kan sägas vara att ge 

uppsatsskrivaren tips och råd för hur uppsatsen kan bli bättre. Vad en bra uppsats är bygger 

utifrån detta på handledarens egna erfarenheter från att skriva akademiskt och även dennes 

syn på vad vetenskap är. Man kan alltså lite hårddraget säga att handledaren direkt överför det 

vetenskapliga idealet på den uppsatsskrivande. Om detta ideal inte passar ihop med studentens 

erfarenheter, åsikter och normer kommer detta att leda till en konflikt. Eftersom vetenskap 

hänger ihop med bilden av det manliga utgår jag ifrån att den eventuella konflikten blir mer 

problematisk för den kvinnliga studenten. Utifrån detta ville jag intervjua handledare, och i 

intervjuerna fokusera på det vetenskapliga idealet i relation till uppsatsskrivandet.  

    Att jag intervjuar handledare innebar också att jag inte intervjuade studenter. Vad studenter 

själva uppfattar som problematiskt i handledarsituationen är naturligtvis utifrån mitt syfte 

oerhört intressant.  Att jag väljer att intervjua handledare beror på en rad orsaker. En orsak är 

att det redan finns befintlig forskning kring handledarrelationen ur studenternas (framförallt 

doktorandernas) perspektiv, och denna forskning tydligt pekar på att kvinnliga studenter 

uppfattar denna som mer problematisk än manliga studenter. På grund av detta blev jag 

intresserad av hur handledare ser på handledarrelationen, ser man samma problem som 

studenterna? Vad har man för förklaring till detta? Ett annat skäl till att intervjua handledare 

är att jag vill betona att det är handledaren som representerar det akademiska och att det är 

detta som skapar eventuella problem. Detta snarare än att fokusera på uppsatsskrivaren själv 

som källan till problemet i skrivandet. Naturligtvis är det inte så att handledaren är orsak till 

alla problem en student har, studenten har det största ansvaret till att en uppsats blir klar. 

Dock är det intressant att studera generella problem, problem som inte endast kan bero på 

studenternas individuella svårigheter. Ett generellt problem är alltså att kvinnor upplever 
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handledarskapet som mer problematiskt än män. Eftersom problemet ligger utanför den 

enskilde studenten, är det på så sätt intressant att fokusera på handledaren.  

    En tredje förklaring till att jag fokuserar på handledarna är att jag är intresserad av just den 

aktuella institutionens förhållningssätt till uppsatsskrivande. Studenterna som skriver uppsats 

varierar från år till år, medan handledarna i stort sett är de samma. Handledarna har erfarenhet 

av många studenter, studenterna har endast sin egen erfarenhet att relatera till. Utifrån 

handledarnas berättelser kan jag relatera till vilken bild av det vetenskapliga dessa studenter 

möter när de skriver uppsats.  Jag tror också att det i presentationen till  institutionen är 

intressant att fokusera på det egna förhållningssättet eftersom man på så sätt måste förhålla sig 

till detta när jag presenterar mina förslag till förändring. Handledarna ingår i organisationen 

på ett tydligare sätt än vad studenterna gör, de ingår i en tjänstehierarki så som jag beskrev 

den i teoridelen.  

En kvantitativ komplettering 
Vilka erfarenheter studenterna på den aktuella institutionen har ifrån sitt uppsatsskrivande 

ville jag dock inte helt bortse från. Tänk om det helt enkelt inte fanns ett problem med 

handledningen utifrån ett jämställdhetsperspektiv? Även om studien från 1996 visat detta är 

det ju möjligt att man faktiskt förändrat sitt förhållningssätt till uppsatsskrivande och kön och 

att det nu är mer jämlikt. Det visade sig även finnas ett intresse från institutionens sida av hur 

studenterna uppfattade handledningen. På grund av detta har jag inom ramen för denna studie 

även sammanställt en mindre enkätundersökning med syfte att kvantitativt förstå hur 

studenterna uppfattat sin relation med handledaren på c-kursnivån. Utifrån detta innehåller 

denna uppsats både kvantitativa och kvalitativa element.  

Enkäten – handledningen i siffror 
Syftet med min enkät var att få en bakgrund till mina intervjuer, en klarare bild av hur 

studenterna uppfattat handledningen. Min ambition var alltså varken att göra en omfattande 

enkätstudie eller en djupgående analys av denna. Min enkät är till sin natur beskrivande. 

    Målgrupp för min enkätstudie var studenter som varit registrerade på c-kursen i ett för 

instutiotionen centralt ämne under åren 2000-2005. Anledning till att jag valde denna period 

var att jag ville få en periodisk spridning men också se till den senaste tiden. Som jag tidigare 

nämnt genomfördes en studie på institutionen om handledningen 1996, varför det inte var 

motiverat att ta med studenter från denna tid. En annan anledning att välja dessa år var att det 

var lättare att få tag på studenterna, aktuella adresser fanns att tillgå. Det är även 
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problematiskt att i en enkät svara på frågor om skeenden allt för långt bak i tiden, man 

tenderar att glömma!  

    Min population bestod av 195 studenter, 102 kvinnor och 93 män. Jag delade in dessa i två 

grupper, de som hade skrivit klart en c-uppsats samt de som inte blivit klara med denna. 80 

studenter hade blivit klara, var av 42 kvinnor och 38 män. 115 studenter hade inte skrivit klart 

sin uppsats, av dessa var 60 kvinnor och 55 män. Mitt mål med denna uppdelning var att jag 

skulle kunna jämföra grupperna emellan. På grund av ett högt bortfall från den ena gruppen, 

de som inte skrivit klart c-uppsatsen, var denna jämförelse dock inte möjlig. Av de 42 enkäter 

som skickades ut var det endast 6 personer som svarade. Enkätsvaren samlades in under 

höstterminen 2005.  

     Enkäterna som riktades mot den första gruppen, det vill säga studenter som blivit klara 

med sin c-kurs, delades ut vid ett seminarietillfälle för fördjupningskursen i kulturgeografi, 

det vill säga d-kursen. Enkäten delades ut av kursansvarige. Att jag valde detta urval för den 

första gruppen förklaras med dess tillgänglighet. Alla personerna ingick i urvalsgruppen 

eftersom samtliga skrivit klart sin c-uppsats. Fördelen med att dela ut enkäterna vid ett 

seminarietillfälle ansåg jag dock vara att svarsfrekvensen blev hög. Samtliga närvarande 

svarade, vilka var 20 personer av 32 registrerade. Av de registrerade studenterna var 17 

stycken kvinnor och 11 män. 

   Till de studenter som inte blivit klara med sin c-uppsats skickades en enkät via post. 

Uppgifter om dessa personer hämtades ur Ladok. Jag valde alltså att skicka ut 42 enkäter, 21 

stycken till kvinnor och 21 stycken till män. Jag gjorde detta för att jag ville ha dels en jämn 

fördelning mellan kön i analysen, dels för att få en jämn fördelning mellan grupperna. Att jag 

skickade ut flera enkäter till de som inte blivit klara än till de som blivit klara, berodde på att 

det vanligtvis är svårare att få in svar när man skickar enkäterna via post, än när 

respondenterna blir förfrågade direkt.  Detta visade dig också vara fallet. 

    Enkäterna till de både grupperna var i stort sätt konstruerade på samma vis. Enkäten 

berörde relationen till handledaren och jag frågande bland annat om hur väl man kom överens 

med handledaren, om handledaren hade tid och var engagerad i uppsatsen, vilket kön 

handledaren hade, om man trodde att handledarens kön påverkade relationen och så vidare.  

Jag ställde även frågor kring studentens kön, samt dennes bakgrund och ålder2. Då jag i 

enkäten till den första gruppen frågade hur studenten uppfattade handledarens insats efter att 

uppsatsen var klar, var jag tvungen att konstruera om denna fråga till den andra gruppen. De 

                                                 
2 Se bilaga 1 där enkäten i sin helhet presenteras. 
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fick istället svara på frågan ”Skulle du säga att din handledare hade något att göra med att din 

uppsats inte blev klar?”. I övrigt ställdes samma frågor till både grupperna. I slutet av enkäten 

fick studenterna med egna ord reflektera kring handledarskapet, vilket ledde till många 

intressanta kommentarer. Enkäten bearbetades i dataprogrammet SPSS.  

Intervjuerna – handledningen i ord 
Då jag tidigare motiverat varför jag använder intervjun som metod för denna studie, samt 

varför jag valt att intervjua handledare på c-kursnivå, kommer jag under denna del djupare 

koncentrera mig på hur intervjuerna faktiskt gick till. Jag börjar med att beskriva  mitt urval. 

Urvalet – hur många, vilka och varför? 
Då jag bestämt mig för att jag skulle intervjua handledare var jag tvungen att ta nästa beslut, 

hur många skulle jag intervjua och varför? Eftersom målet med den kvalitativa metoden inte 

är att generalisera till alla personer eller grupper inom populationen fanns det få andledningar 

till att jag skulle intervjua samtliga verksamma handledare på kulturgeografen. En måttstock 

när det gäller att bestämma sig för hur många intervjuer som är lämpligt är att det bör vara 

tillräckligt många för att svara mot syftet, men tillräckligt få för att tillåta djup och 

detaljrikedom, både i de enskilda intervjuerna och i analysarbetet (Patton 1987:58). På grund 

av givna tidsramar (tio veckor) och för att jag ensam skulle stå för att både intervjua, 

transkribera och analysera mitt material fann jag det lämpligt att intervjua inte mer än tio 

personer. Jag kom slutligen att intervjua sju personer. 

    Gällande vilka personer man ska intervjua bör man utgå från vilka fall som är mest 

informationsrika. Det vill säga de fall som man kan lära sig så mycket som möjligt av utifrån 

vad man vill veta, vilket i sin tur bestäms av studiens syfte (Patton 1987:52). Jag ville i mina 

intervjuer fånga och beskriva det mest centrala i att vara handledare på kulturgeografen. På 

grund av detta ville jag när jag bestämde vilka jag skulle intervjua, intervjua handledare som 

var så olika som möjligt. Detta för att det i en heterogen urvalsgrupp kan vara svårt att urskilja 

skillnader. Jag strävade istället efter att finna karaktäristiska skillnader inom ramen för mitt 

urval. Syftet med detta var att hitta mönster som återfinns i hela populationen, men också 

mönster som kan bygga på just skillnader (Patton 1978:53). Dessa skillnader baserades i min 

studie dels på kön men också på erfarenhet. Jag valde att intervjua både kvinnor och män, och 

både mer och mindre erfarna handledare. Vilken erfarenhet man har som handledare lät jag 

avgöras utifrån vilken position man har i den akademiska tjänstehierarkin. Jag intervjuade två 

doktorander, en forskare, tre lektorer och en professor.  
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Den semistrukturerade intervjun – formandet av en intervjuguide 
Karin Widerberg (2002) menar att en stor del av både intervjuerna och analysen är bestämda 

på förhand, både gällande vad man frågar om och hur man gör detta. Widerberg beskriver i 

”Kvalitativ forskning i praktiken” hur synen på vad intervjun kommer att säga avgjorde vilken 

typ av intervjufrågor man slutligen valde att använda i ett projekt, och även hur man 

utformade intervjuguiden. Här var det av avgörande betydelse att man inte var intresserade av 

individen i sig, utan snarare av individen som bärare av sociala mönster. Det var dessa 

mönster man vill kartlägga och förstå. Detta gjorde att intervjusituationen uppfattades som 

mindre känslig, både av forskarna själva och av de intervjuade. För forskarna kändes det inte 

som att man snokade i någons privatliv och de intervjuade upplevde inte att de lämnade ut sig 

själva för mycket. Därför är det viktigt att vara tydlig med att det är mönster man som 

forskare är ute efter, inte av en specifik persons upplevelser (Widerberg 2002:67). 

    Jag ville i min egen studie ta fasta på detta att individer är bärare av sociala mönster, vilket 

för mig innebar att individerna speglade institutionens syn på handledarskap, och i större 

synen på vetenskap i stort.  Vilken inverkan detta hade på intervjuerna återkommer jag till. 

Det jag vill poängtera här är att när jag formade min intervjuguide, när jag avgjorde vilka 

frågor jag skulle ställa och på vilket sätt, ville jag ställa så allmänna och så lika frågor som 

möjligt till varje person. Intervjuguiden skulle med andra ord inte vara anpassad efter 

personen jag intervjuade. Detta innebar inte att jag ville stänga möjligheten för olika 

uppföljningsfrågor och inriktningar i intervjusituationen. Min tanke var att alla skulle få svara 

på samma förutbestämda frågor, men att svaren skulle vara olika och att svaren i viss mån 

skulle få styra innehållet i intervjun. Utifrån detta blev mina intervjuer semistrukturerade.  

    Detta innebar i praktiken att jag gjorde tre teman, utifrån de områden jag var intresserad av. 

Mina teman baseras på mina frågeställningar, samt utifrån den teori jag använt mig av. Jag 

ställde även några inledande frågor, samt några avslutande. Sammanlagt ställde jag cirka 15 

liknande frågor till de intervjuade, med varierande antal uppföljningsfrågor. Mina teman 

avslöjades inte för de intervjuade, utan var snarare ett sätt för mig att strukturera frågorna på 

ett sådant vis att jag i intervjusituationen inte skulle glömma ett viktigt tema3.  

Genomförandet – reflektioner och förhållningssätt. 
För att få fatt på lämpliga personer skrev jag ett brev där jag berättade lite kring vad jag skulle 

göra för studie och varför de tillfrågade handledarna var intressanta för denna. Jag 

presenterade även mig själv och förklarade att min undersökning var en 

                                                 
3 Se bilaga 2 för fullständig intervjuguide 
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jämställdhetsutredning men skulle även bli en uppsats på en d-nivå. Brevet skickades, av 

prefekten på institutionen, via e-post ut till all personal. Endast personer som handlett på c-

kursnivå ombads läsa det. Jag fick sedan av institutionssekreteraren en lista på personer som 

uppfyllde de krav jag hade på mitt urval. Listan bestod av cirka 15 personer, vilka jag 

kontaktade per telefon för att boka en tid för intervju. Intervjun skulle ta mellan 30-60 minuter 

i omfång och skulle äga rum på institutionen eller någon annan plats intervjupersonerna fann 

lämplig. De sju personer jag slutligen kom att intervjua, intervjuades i alla fall utom ett på 

deras egna rum. I det avvikande fallet skedde intervjun i ett av institutionens rum upplåtna för 

tillfällen som dessa. Samtliga intervjuer hölls inom den givna tidsramen. Intervjuerna spelades 

in på band efter godkännande av intervjupersonerna. 

    Att mina intervjuer ligger till grund för en utvärdering är något som kan tänkas ha påverkat 

vad som sades under intervjuerna och varför. Utvärderingen kan betraktas som ett socialt 

samspel, vilket ger att folk som deltar i denna därmed tillskriver utvärderaren en roll och där 

till en rad förväntningar och föreställningar (Lundin & Söderholm 1995:127). Många ser 

utvärderaren som någon med makt, och ser sig själva som maktlösa. Detta för att utvärderaren 

kontrollerar verksamheter och utifrån detta söker efter syndabockar där något har gått fel. En 

annan föreställning är att utvärderaren fungerar som ett stöd för ledningen. Det kan också 

finnas ett hopp om att en situation skall förändras till det bättre när en utredning tillsätts 

(Lundin & Söderholm 1995:135). Vilken föreställning som finns om utvärderaren kopplas 

således till vilken typ av funktion som utvärderingen har. Kopplas den till kontroll eller skall 

den övertyga till förnyelse? Sammantaget kan dessa olika föreställningar göra personerna som 

står i fokus för utredningen ängsliga och nervösa (Lundin & Söderholm 1995:141). 

    Vilken roll hade jag då under intervjuerna, hur uppfattade man mig? Hur påverkade denna 

uppfattning intervjuerna? Den känsla jag fick var att man uppfattade min roll som otydlig. 

Intervjupersonerna visste inte riktigt vem jag var eller vad jag skulle göra – å enda sidan var 

jag en utredare som skulle utvärdera en jämställdhetsfråga. Å andra sidan var jag en student 

som skulle skriva en d-uppsats. Medan den ena rollen kanske kändes obekant, var rollen som 

student mer än bekant för handledarna. Att betrakta mig som student skulle ge mig en 

underordnad position i förhållande till handledarna – de hade en kunskap och erfarenhet som 

akademiker. Och det var denna kunskap vi skulle diskutera. Som student skulle jag vara där 

på deras villkor, man skulle ta dit mig för den goda viljans skull. Som utvärderare skulle jag 

ha fått en överordnad position, jag skulle yttra mig om deras verksamhet och vad den gjorde – 

eller inte gjorde – för jämställdheten. Jag fick känslan av att jag hade lite av båda rollerna. 

Detta var dock inte negativt, jag kände att min närvaro var legitim samtidigt som jag kanske 
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inte betraktades som så farlig som en utvärderare kan tänkas vara. Den legitimitet jag avnjöt 

byggde på att jag var där på uppdrag av institutionens prefekt, och att jag senare skulle 

komma att presentera mina slutsatser på denna.  

    I intervjuerna upplevde jag inte intervjupersonerna som varken ängliga eller stressade inför 

mig. Som de verksamma forskare de är var antagligen intervjusituationen mera van för dem 

än för mig. Snarare kände jag mig ibland obekväm och studerad, uppförde jag mig som en 

intervjuare borde? Gjorde jag ”rätt” utifrån deras föreställningar om intervjun? Generellt sätt 

var dock intervjuerna avslappnade från både parter och för var intervju som gick kände jag 

mig mera säker i min roll. Jag upplevde även att min intervjuguide fungerade bättre efter som 

och kunde mera fritt ställa uppföljningsfrågor. Dock var det förvånansvärt många av 

handledarna som sade sig ha liten erfarenhet av handledande. Kanske var detta ett uttryck för 

att de trots allt kändes sig en aning spända i intervjusituationen. I de flesta intervjuerna 

ansträngde sig intervjupersonerna för att tänka i termer av jämställdhet och de tog upp frågan i 

slutet där det fanns utrymme för ytterligare funderingar. Detta beteende tror jag berodde på att 

jag utredde en jämställdhetsfråga. Samtliga personer var även trevliga och sade sig vara 

intresserade av min undersökning samt var glada för att de fick vara med i denna.  

Transkribera och analysera 
Efter att ha gjort mina sju intervjuer var det dags att närma sig materialet. Eftersom jag spelat 

in intervjuerna på band så hade jag en stor mängd material att transkribera. Frågan vara bara 

hur detta skulle ske, skulle jag skriva ut intervjuerna ord för ord eller skulle jag mer tematisk 

utskilja vad i intervjuerna jag ansåg vara viktiga och sedan beskriva endast detta? Valet föll 

slutligen på att transkribera materialet ord för ord. Det visade sig vara långt mer tidskrävande 

att lyssna på banden för att avgöra vad som sades och om detta var intressant. Att skriva ut 

intervjuerna ord för ord var även det tidskrävande, med dock överskådligt. Jag skrev endast 

ned vad som sades och valde att i utskrifterna bortse från pauser, mumlande och hummanden. 

Med de färdiga intervjuerna, som alla landade på omkring 6-7 sidor, kunde jag på ett för mig 

mera bekvämt sätt påbörja det verkliga analysarbetet.  

    Hur jag valde att analysera materialet var på många sätt ett etiskt beslut. Jag lovade tidigt 

intervjupersonerna att jag skulle låta dessa vara anonyma på det viset att det i den färdiga 

texten inte skulle gå att utläsa vem som sade vad och vad denne person tyckte. Detta framgick 

redan i det inledande brev som skickades via e-post. Detta löfte anser jag vara viktigt för att 

intervjuerna handlar om situationen på en specifik arbetsplats, och den färdiga studien ska 

presenteras just på denna arbetsplats. Jag ansåg att denna situation om någon skulle komma 
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att påverka intervjuerna så pass mycket att absolut anonymitet var nödvändigt. På grund av 

detta lovade jag samtliga intervjupersoner att inga citat skulle användas, samt att de skulle få 

tal del av analysen innan resultaten presenteras. På detta vis anser jag att jag uppfyllt 

anonymitetskravet. 

    Jag har på grund av detta valt att analysera och presentera mitt material genom att 

framställa idealtyper av handledaren. Med hjälp av idealtypen kan forskaren uttrycka 

sammanhang och helheter i ett empiriskt material. Widerberg (2002) menar att genom att 

arbeta med idealtypen så slipper forskaren ifrån etiska problem. Idealtyper är nämligen inte 

levande personer. De är sammansatta element från en mängd personer och situationer och 

pekar inte ut en person. Syftet är att lyfta fram vissa typiska element av ett fenomen 

(Widerberg 2002:140-142). Mer ingående om vad idealtyper är och har man tänker kring 

dessa förklarar jag i analysdelen.  

    Rent konkret gick min analys till på det viset att jag i intervjuutskrifterna letade efter bilder 

av handledarskapet. På så sätt fann jag tre renodlade bilder av föreställningar vilka handledare 

kan tänkas bygga sin handledning på. Kvar i handledarnas berättelser blev händelser och 

teman som avvek från det idealtypiska. Dessa bilder lät jag spegla en bild av hur en idealtyp 

fungerar i det verkliga. Vilka brott mot det ideala finns och hur hanterar handledaren dessa? 

Analysen började som en textnära tematisering. Varje intervju lästes noggrant och jag gjorde 

anteckningar av både tolkande och beskrivande karaktär i marginalerna. Efter att ha läst och 

kommenterat de enskilda intervjuerna jämförde jag mina anteckningar och utifrån denna 

jämförelse utkristalliserades mina idealtyper.  Detta gjorde jag i form av tankekartor där olika 

företeelser bands ihop med handledarnas respektive egenskaper. Jag fokuserade alltså på att 

hitta gemensamma drag i handledarnas berättelser, drag som kunde bindas till idealtyperna. 

Idealtyperna är empirigenererade och existerar på grund av att deras karaktäristiska drag finns 

i mina intervjupersoners berättelser.  Jag lät de institutionsspecifika delarna i materialet vila, 

de tillför inte analysen något i denna uppsats. Dessa teman är dock noterade och kommer att 

presenteras för institutionen längre fram. 

    Jag vill slutligen nämna några ord om hur jag hanterade min egen förförståelse i relation till 

materialet och den analys jag gjort. Jag hämtar här inspiration från Carin Holmberg och 

Viveka Evanders (2004) studie Varför går hon. Evander förklarar att hon själv i analysens 

inledande stadium frågade sig själv vad hon förväntade sig av materialet som låg framför 

henne. Att svara på denna inte alltid så lätta fråga är ett sätt att göra sin förförståelse synlig. 

Genom att den blir synlig kan man förhoppningsvis granska materialet med mer kritiska ögon, 

ögon som är öppna för även det oväntade (Evander & Holmberg 2004:49). När jag själv 
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ställde mig denna fråga, både till mitt material i helhet och till enskilda intervjuer gjorde jag 

alltså detta med en förhoppning om att jag inte skulle betrakta intervjuerna endast med mina 

förutfattade meningar om vad dessa innehöll. Jag ville se nya teman och förhållningssätt. Min 

förhoppning är att jag har tagit ett steg mot detta.   

   Den egna förförståelsen behöver dock inte endast vara en belastning för forskaren. Det är 

mina tidigare erfarenheter och mina perspektiv som skapar den analys som jag i uppsatsen nu 

presenterar. Denna analys passar mina frågeställningar och har gjort att jag kunnat svara på 

mina frågor. Kanske vore detta inte möjligt om jag lämnat alla mina tidigare erfarenheter 

bakom mig. Trots detta är det naturligtvis viktigt att reflektera över vad man tror sig veta och 

inte ta den egna kunskapen för given. Utan denna reflektion kan det i sig vara svårt att till och 

med intervjua personer som har andra föreställningar än en själv – man hör inte riktigt vad 

den andra personen försöker berätta. Om jag lyckats med detta är svårt för mig att svara på. 

Min förhoppning är naturligtvis att jag framställt en bild som bygger på intervjupersonernas 

”riktiga” berättelser.  

4. HANDLEDARSKAP OCH KÖN – EMPIRI OCH ANALYS 
I följande kapitel kommer jag att presentera min empiri,  det vill säga resultaten från min 

enkät och  mina intervjuer. Jag kommer framförallt koncentrera mig på intervjuerna. Jag vill 

även ställa mina resultat emot mina frågeställningar, alltså reda ut det här med 

handledarskapet. Vad är handledarskapet och vad bör det vara? Vad säger mina handledare 

om att handleda, och har handledarskapet ett kön? 

Hur uppfattas handledarskapet? 
Resultaten från min enkät pekade först och främst på att i stort sätt alla studenter har kommit 

bra överens med sina handledare. De få undantag som dock fanns pekade på att det var just 

handledarens kön som påverkade relationen negativt. Här var det kvinnor som var missnöjda 

med den manliga handledarens insats. Eftersom mitt urval är så litet så handlar detta endast 

om enstaka fall.  

 

Fig. 3. Kom du bra överens med din handledare?  

  
  Kvinna Man 
Ja 89 % 100 % 
Nej 11 % 0 % 
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Ungefär en 1/3-del av de kvinnliga studenterna i min studie menade att handledarrelationen 

påverkades av handledarens kön. I stort sätt alla män menade att så var inte fallet. Hälften av 

kvinnorna menade att relationen påverkades negativt av handledarens kön, medan hälften 

menade att könet påverkade positiv. Det visade sig att framförallt det manliga 

handledarskapet uppfattades som problematiskt, ungefär hälften av de studenter som upplevde 

att handledarens kön påverkade relationen negativt hade en manlig handledare. Ingen av 

studenterna upplevde att den kvinnliga handledarens kön påverkade relationen dem emellan 

negativt, utan istället positivt.  Då i stort sätt alla studenter ansåg att de kom överens med sina 

handledare kan detta verka motsägelsefullt. Dock visar det sig att även om man kom bra  

överens med sin handledare, så var detta ingen garanti för att studenterna var nöjda med sin 

handledarnas insats i stort. Endast hälften av kvinnorna i studien var nöjda med sin 

handledares insats, medan alla män var nöjda med sina handledare. 

 
Fig. 4. Efter att din uppsats blev klar, var du nöjd med din handledares insats? 
  
  Kvinna Man 
Ja 57 % 100 % 
Nej 43 % 0 % 

 

Vad är det då som gör att de kvinnliga studenterna inte upplever sig vara lika nöjda med sina 

handledare som de manliga? Det visade sig att kvinnorna framförallt tyckte att det var svårt 

att veta vilka krav de skulle ställa på sina handledare. Männen upplevde i stort sätt inte detta. 

Både män och kvinnor upplevde dock att handledaren ställde rimliga krav på dem. I övrigt så 

upplevde de kvinnliga studenterna att handledaren inte gav dem råd i den utsträckning som de 

önskade, samt att de heller inte fick bra litteraturtips. 

 
Fig. 5.  Upplevde du att du visste vilka krav du skulle ställa på din handledare? 
  
  Kvinna Man 
Ja 28 % 75 % 
Nej 72 % 25 % 

 

Sammantaget visar min studie att det finns en skillnad mellan hur kvinnor och män uppfattar 

handledarskapet. Kvinnor finner handledarskapet mer problematiskt än vad män gör. Det 

fanns dock i min undersökning en rad tecken på att handledarskapet i stort sätt fungerar bra. 

Studenterna upplever att handledarna är engagerade i uppsatserna och att de har tillräckligt tid 

att diskutera dem, både under handledarträffarna och utöver  dessa.  När jag nu går in på de 
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intervjuer jag har gjort och vad de innehåller är det intressant att ta med sig resultaten från 

min enkätstudie. Den ger en bild av hur studenter uppfattar handledningen, och pekar som 

sagt på att kön är en faktor i denna uppfattning.  

Att tänka idealtypiskt 

Som jag tidigare beskrivit i mitt metodavsnitt kommer min analys att utgå från idealtyper. Att 

jag beskriver mitt material på detta vis har bland annat med etiska överväganden att göra, hur 

beskriver man ett kvalitativt material utan att hänga ut de personer som man har intervjuat?    

    Kärnan i att skapa idealtyper är att det bakom idelatypen inte finns någon verklig person. 

Idealtypen är således inte ett personporträtt. Snarare är idealtypen en konstruktion av 

sammansatta element och situationer, i mitt fall renodlade bilder av vad som framkommit i 

mina intervjuer. Att tänka idealtypiskt är att abstrahera från ett flertal verkliga liv eller 

situationer för att lyfta fram essensen från dessa (Widerberg 2002:142).  

Det var Max Weber, en av sociologins tidiga pionjärer, som myntade begreppet idealtyp. Han 

menar att idealtypen är en tankebild som förenar relationer och mönster från verkligheten till 

en motsägelsefri värld av tänkta sammanhang. Detta får idealtypen att framstå som en utopisk 

bild av det verkliga. I innehållsmässigt hänseende stämmer detta, den utopiska bilden av ett 

fenomen har framkommit genom att fokusera på renodlade element bestämda av verkligheten. 

Den metodologiska användningen av idealtypen är snarare till för att forskaren skall kunna 

förstå och avtäcka verkliga mönster. Weber menar alltså att idealtypen inte beskriver 

verkligheten så som den är, utan att man genom att ensidigt betona ett eller ett par synsätt kan 

skapa sig en tankebild av vad fenomen betyder. Vetenskapens uppgift är att fastställa hur 

långt ifrån verkligheten som de framställda idealtyperna ligger. (Eliaeson 1998:143) 

     För Weber var idealtypen ett sätt att få kunskap om kulturella fenomen och sammanhang, 

samt att se vilken kulturell betydelse de har, och han menar att det står forskaren fritt att skapa 

idealtyper om vad som helst. Däremot menar han att idealtyperna inte på något sätt ska vara 

värderande, de skall endast beskriva (Eliaeson 1998:144). Jag menar dock att det för forskaren 

är näst intill omöjligt att skapa något helt fritt från värderingar, som forskare har man olika 

perspektiv och det är med dessa perspektiv man tittar på och förstår verkligheten. Detta gör att 

jag som genusvetare ser att de idealtyper av handledarskapet som jag här framställer får olika 

konsekvenser för olika studenter som möter respektive handledare. Dessa konsekvenser 

bygger delvis på kön. För mig är dessa konsekvenser intressanta och bör reflekteras över.       

     Handledarskapet är som jag visat i min teoridel en social relation som bygger på många 

föreställningar och förväntningar – det finns en bild av hur handledarskapet borde vara. När 
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man sedan tittar på hur handledarskapet ter sig i det verkliga, blir det tydligt att den ideala 

bilden inte stämmer överens med denna. Att det ideala inte existerar är en insikt man bör bära 

med sig även när man laborerar med idealtyper. Verkligheten är alltid mer komplex än teorin 

(Widerberg 2002:142). När jag beskriver mina idealtyper beskriver jag en önskan om hur det 

borde vara, utgångspunkter och förhoppningar om handledarskapet som mina handledare i 

intervjuerna beskrivit. Jag vill sedan visa på några av de konflikter som de olika 

förhållningssätten till handledarskapet ger upphov till.  Mina idealtyper har jag valt att kalla 

Fulcire, Peritus och Libertas, latinska beteckningar som beskriver de olika utgångspunkter för 

handledarskapet jag funnit i mitt material. 

Libertas – att lära ut självständighet 
Libertas betyder självständighet. Att handleda uppsatser är för Libertas att träna studenten i 

självständighet, att finna ett eget språk och ett eget förhållningssätt. Libertas lär studenten att 

vara vetenskaplig, vilket här innebär att göra studenten analytisk och systematisk i sitt 

uttryckssätt.  Vad Libertas tillför uppsatsen är alltså det vetenskapliga hantverket, det handlar 

framförallt om formen men även om att tillsammans med studenten formulera relevanta 

frågeställningar. För Libertas är studenten en blivande forskare. Forskare definieras här som 

att vara utmanande i alla lägen. För Libertas innebär handledarskapet vidare att lära studenten 

att kunna ta kritik, denne skall bli glad över de kommentarer som Libertas ger. Studenten skall 

även kunna göra något eget av dessa kommentarer, att förstå var kritiken kommer ifrån men 

att samtidigt inte göra den egna texten till handledarens. Libertas har inget kön, och ser inget 

kön. Inom ramen för det vetenskapliga är kön inte en faktor, varken det egna könet eller 

uppsatsskrivarens. Istället för att fokusera på könet fokuserar Libertas på uppsatsarbetet. Detta 

är kärnan i handledaren Libertas.  

    Libertas skiljer på bra studenter och på bra uppsatsskrivare. Att skriva en bra uppsats 

utifrån allt vad det betyder är inte det samma som att ha VG på alla tentor. Här är det 

självständighet, djärvhet och kreativitet som avgör. Att lära sig vad andra tänker är inte det 

samma som att tänka själv, och för att kunna bli antagen till en forskarutbildning är ett eget 

perspektiv avgörande. Att lära ut självständighet betyder alltså att göra studenten redo för ett 

liv inom det akademiska. Utifrån detta blir både kandidat- och magisteruppsatsen en viktig 

länk till forskarutbildningen, och betyget på denna kan komma att avgöra studentens framtid. 

De studenter som skrivit bra uppsatser har möjligheten att av handledaren bli antagen som 

doktorand inom ramen för den aktuella institutionen.  
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Libertas är inte en handledare studenten kommer nära, snarare tvärt om. Libertas menar 

istället att man ska akta sig för att tycka om den student man handleder, att skriva uppsats 

skall inte blandas ihop med någon sorts allmän trevlighet och studenten får heller inte känna 

sig trygg. Detta skulle vara att gå utanför den etablerade relationen, både den med 

handledaren själv och den mellan studenten och den egna uppsatsen. Libertas menar att en 

trygg student är en student som inte utmanar eller granskar. Det vill säga en dålig 

uppsatsskribent, en dålig forskare och en dålig akademiker. 

Libertas i det verkliga 
Libertas är i sin handledarroll en självsäker person och ser sig själv som en professionell och 

kunnig akademiker. Frågan är dock om det alltid går att göra sig helt fri från sociala relationer 

och endast koncentrera sig på uppsatsen, så som Libertas i sin renaste form menar sig göra. 

Att han varken reflekterar över sitt eget kön eller uppsatsskribenten må vara hänt, men 

betyder detta att kön är en kategori som är obetydlig i sammanhanget?  

    I sökandet efter det självständiga och djärva forskarämnet stöter Libertas på studenter som 

inte uppfyller denna bild. Ovan har jag beskrivit dessa som bra studenter, men dåliga 

uppsatsskribenter. Ofta, visar det sig, att dessa duktiga studenter faller under en kategori som 

Libertas väljer att kalla ”duktiga flickor”.  Dessa flickor vågar inte ta ut några svängar, dom 

skriver helt okej uppsatser men inte mer. De vågar inte lägga fram egna teser och de gör oftast 

precis vad handledaren ber dem att göra. Utan att för den skull skriva in sig själv i uppsatsen. 

De duktiga flickornas uppsatser är handledarnas uppsatser. Detta är motsatsen till att vara 

utmanande och kreativ, och således motsatsen till att vara akademiker. De duktiga flickorna är 

inga forskarämnen.  

    De är vidare fixerade vid formen, de vill veta exakt hur en uppsats skall se ut. Detta går 

enligt Libertas inte att säga. Denne upplever det som att manliga uppsatsförfattare är mera 

säkra i sig själva, de tror att de kan skriva bra och därför gör de det. Dessa uppsatser är till 

formen inte perfekta, men det vetenskapliga tänkandet finns där. För de duktiga flickorna är 

betyget viktigt, likaväl som att de eftersträvar den perfekta formen eftersträvar de även det 

perfekta betyget. De duktiga flickorna vill ha ett VG. Denna jakt efter ett VG är något som 

Libertas kallar absurt.  

    Den handledande Libertas tvingas aldrig kompromissa med de värden han finner viktiga, 

snarare är det studenterna som möter denne och omformulerar sina värden, förhållningssätt 

och perspektiv. 
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Fulcire – den stödjande handledaren 
Fulcire ser framförallt handledningen som ett stöd för studenten. Hon vill vara en trygghet, 

någon som uppsatsskrivaren kan identifiera sig med. Fulcire är en kvinna, och bäst handledare 

är hon när hon handledar kvinnliga studenter. Av de tre handledarna som jag här beskriver är 

det endast Fulcire som har ett tydligt kön. Att detta är så tydligt kan ha varierande orsaker. 

Framförallt blir könet tydligt i mötet med studenten, och här är det identifikationsfaktorn som 

är viktig. Fulcire är en förebild, någon som man som kvinnlig student kan känna igen sig hos, 

hos henne kan den kvinnliga studenten vara osäker och hon kan våga bryta ihop inför henne.     

    Här beskrivs Fulcire som en stereotyp bild av det kvinnliga så som kvinnan historiskt sett 

har beskrivits. Visserligen balanserar hon på biologismens lina, men samtidigt bygger Fulcire 

sitt kön utifrån vad hon själv varit med om. Erfarenheter från den egna tiden som student, 

erfarenheten av att vara kvinna i det akademiska, samt erfarenheten av att en gång ha varit en 

liten flicka. Dessa erfarenheter gör att Fulcire är medveten om att den kvinnliga studenten inte 

bara är student, utan även har ett privatliv som man ibland måste ta hänsyn till. Detta innebär 

inte att kunskapen eller uppsatsskrivandet skulle bli sekundärt, utan snarare att det är viktigt 

att ha en så tydlig spelplan som möjligt. En tydlig spelplan möjliggör att man kan hämta barn 

på dagis, ha ett extraarbete eller åka på en välbehövlig semester. En tydlig spelplan innebär att 

ha ett schema som inte byts ut vecka efter vecka, eller att ha tydliga datum för examinering. 

Det viktiga är att handledaren kan se konsekvenser av sitt handlande, att vad hon gör faktiskt 

har betydelse för enskilda studenters förmåga att tillgodogöra sig sina studier. 

    Utifrån detta kan Fulcire möta den kvinnliga studenten på hennes villkor, hon vet vad 

studenten har varit med om och kan själv förhålla sig till dennes erfarenheter. Fulcire menar 

att hon behövs eftersom det finns olika förväntningar på olika studenter, förväntningar som 

byggs på kön. Utifrån detta menar Fulcire att den manliga handledaren förväntar sig mindre 

av den kvinnliga studenten och att det därför är lättare för honom att relatera till den manliga 

studenten. Mellan dem finns en självklar grabbig kontakt, en kontakt som den kvinnliga 

studenten har svårt att knyta.   

    Det finns två versioner av Fulcire, den yngre och den äldre. Medan den äldre Fulcire ser sig 

som en förebild till de kvinnliga studenterna, ser den yngre Fulcire sig mera som en kompis. 

Någon man kan komma nära och som man kan har roligt med samt känna igen sig i. Den 

äldre Fulcire säger sig ha en mer manlig stil, något som hon tror sig ha fått genom att vara just 

kvinna inom akademin.  Manlig stil beskrivs här som att vara tydlig och rak i 

handledarskapet. 
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Det är sammanfattningsvis tydligt att Fulcire är väl medveten om de manliga normer som 

genomsyrar universitetsvärlden och att hon även har ett tydligt maktperspektiv i sitt tänkande. 

Detta innebär dock inte att hon hela tiden tänker utifrån makt eller att identifierandet av olika 

maktsituationer gör det enklare att hantera otydliga situationer.  

Fulcire i det verkliga 
 Idealtypen Fulcire är alltså en stödjande handledaren. Kärnan i henne är att hon försöker se 

handledningen ur studentens perspektiv, och hon är medveten om vad hon kan betyda för 

studenten. Fulcire känner sig nära studenten, då särskilt den yngre Fulcire. Det finns dock en 

rad situationer där detta förhållningssätt blir problematiskt.  Jag vill här beskriva två av dessa 

situationer. 

    Som jag beskrivit ovan är Fulcire en kvinna och hon handleder framförallt kvinnliga 

studenter. Vad händer då när Fulcire handleder den manliga studenten? Framförallt beskrivs 

denna relation som spänd. Varför den blir spänd beror bland annat på hur gammal både 

handledaren och den handledde är. Den äldre handledaren har iakttagit att den yngre manliga 

studenten ibland behandlar henne som en mamma. Detta innebär att han beter sig så som han 

förväntas bete sig inför sin egen mamma, han blir hjälplös. För handledaren blir detta svårt att 

hantera, det är en situation som inte får plats inom handledarrelationen. Därav det spända. För 

att hantera denna typ av situation måste Fulcire bli någon annan, hon måste lämna det ideala 

och bli något mer av en traditionell handledare. Hon blir hårdare och granskar uppsatsen med 

mer kritiska ögon. Den manliga stilen som den äldre Fulcire säger sig ha uppenbarar sig i 

denna typ av relation. Här blir hon extra rak och extra tydlig. 

    När den yngre Fulcire möter den manliga studenten känner även hon av den spända 

relationen. Hon tolkar dock relationen som sexuell istället för moderlig. Varför skulle den 

manliga studenten annars känna sig obekväm och nervös inför henne? Den är dock inte 

sexuell i den meningen att man åtrår varandra, utan snarare ett förhållningssätt som beskriver 

en heteronormativt tänkande, ett sätt för kvinnor och män i ungefär samma ålder att umgås. 

Då den äldre Fulcire har svårt att hantera den manliga studenten känner sig den yngre mer 

säker i sitt förhållningssätt. Hon menar att det är lätt att slå ifrån sig det sexuella, det gäller 

bara att göra den egna rollen tydlig. Här tolkas den egna rollen som något annat än den 

stödjande rollen, precis som den äldre Fulcire blir den yngre än mera traditionell handledare. 

Hon menar även att det kan vara lättare att hantera dessa situationer just för att hon är kvinna, 

hon är van vid att ha denna typ av kontakt med killar. En äldre, manlig kollega skulle 

antagligen ha svårare att bemöta en flirtig ung tjej. 
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Då Fulcire framförallt är stöttande till sin natur och alltså gärna framhåller att hon ser 

uppsatsskrivandet ur den kvinnliga studentens perspektiv innebär detta en konflikt i mötet 

med det akademiska. Att vara för snäll och att komma sin protegé för nära är något som 

Fulcire både strävar efter och undviker. Konflikten består i att uppsatsen skall komma att 

bedömas av någon annan än handledaren själv. Det uppsatsomdöme man ger till examinatorn 

som grund för betygsättningen, kommer att vara ett betyg på hur kompetent man är, inte bara 

som handledare utan också som person. Utifrån detta är det problematiskt att ge en person 

som man stått nära ett för högt betyg, för tänk om hon egentligen inte har förtjänat detta? 

Betyget på uppsatsen har blivit ett sätt att kvalitetsgranska handledaren. Den yngre Fulcire 

menar att när man inte har andra meriter bakom sig och när ens position inte är befäst på 

institutionen man arbetar på, då ifrågasätts man utifrån de grunder som finns.  När omdömet 

skall sättas kan man inte vara för snäll, här gäller det att vara hård.  Fulcire rekommenderar  i 

dessa situationer snarare ett G än ett VG på uppsatserna hon handlett, då G alltid är lättare att 

försvara än det högre betyget. Det gäller här att sätta på sig en chefsroll, att vara en ledare, 

och på samma gång distansera sig från studenten. Denna distansering innebär enligt Fulcire 

att bli någon obetydlig, endast en lärare. Detta är en roll som är långt ifrån idealtypen Fulcire.  

Peritus – att handleda ur erfarenheten 
Handledning för Peritus innebär att dela med sig av den egna erfarenheten från att skriva 

uppsatser och verka i det akademiska. På detta vis bygger Peritus handledning på en 

traditionell lärlingssituation, den yngre lär sig från den äldre.  Peritus vill dock inte att 

handledarrelationen skall vara en hierarkisk relation, utan snarare en gemensam dialog och 

kärnan i det hela är att skapa en situation där alla kan vara skapande. Peritus vill skapa en 

kollegial relation, liknande den kollegorna på institutionen har. För att en kollegial relation 

skall fungera i praktiken måste studenten förstå att Peritus själv inte sitter inne med någon 

slags sanning, att handledaren inte kan göra något studenten inte själv kan. Det som skiljer 

handledaren och studenten åt är endast det att handledaren har hållit på längre och utifrån det 

har erfarenhet. Handledaren har på grund av detta läst mera och är mer insatt i forskningen. 

Detta förutsätter dock att studenten skriver om något inom handledarens intresseområde. Den 

kollegiala relationen bygger på att handledaren kan tipsa studenten, och detta är något alla 

kollegor gör, även på högre nivåer. Alla är inte insatta i allt. Den ojämlika relationen som ett 

handledarskap skulle kunna vara är enligt Peritus en tankebild, något som studenterna 

föreställer sig. Om man kan komma bortom dessa förväntningar så kan man mötas som 

kollegor. 
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Det finns dock små knep som Peritus tar till för att studenten skall inse att det är ett jämlikt 

möte med handledaren som eftersträvas. Att förlägga handledarträffarna till ett annat rum än 

handledarens är ett sätt. Detta handlar om vem som tar rummet i besittning, vem som gör sig 

självsäker i en osäker relation. Att sitta i ett rum omgiven av böcker som tillhör handledaren 

kan vara ett sätt att förstärka studentens förväntningar.  Att bli inbjuden i någons rum, i 

dennes miljö är att poängtera att villkoren ligger på värdens sida. Peritus föreslår istället att 

man kan träffas i ett neutralt rum. Att ta en fika tillsammans är ett annat knep. Att bjuda på en 

kopp kaffe och sitta på ett bekvämt ställe skapar en mer vänlig atmosfär.  

    Peritus kan på grund av sin erfarenhet peka ut faktorer som gör att studenterna misslyckas 

med sitt uppsatsskrivande, och vill hjälpa studenten att inte hamna i dessa fällor. Däremot 

poängterar Peritus att det inte finns ett rätt sätt att skriva uppsats på, det finns endast sätt som 

är mindre bra eller lyckade. 

Peritus i det verkliga 
Då Peritus lägger stor vikt vid den egna erfarenheten kan man fråga sig vad denne själv varit 

med om. Hur blev Peritus den handledare han/hon är? Det visar sig att Peritus själv har haft 

en rad handledare som alla behandlat olika. Den kollegiala relation som Peritus strävar efter 

har inte funnits i förhållande till den egna handledaren. Frågan är dock vad som gör att en 

handledarrelation bli ojämlik, är det ålder, kön eller tid? 

    Peritus särskiljer på relationen mellan handledare och student och handledare och 

doktorand. Den främsta skillnaden i detta sammanhang beror på att på doktorandnivån är 

handledarrelationen en långvarig relation, medan den på grundkursnivå endast existerar under 

en kortare tid. På en kort tid hinner man inte utveckla de starka sociala mönster som man 

utvecklar med en person under flertalet år, menar Peritus. Det blir heller inte en lika tydlig 

beroendesituation.  

    Peritus har flera exempel på hur relationen mellan doktorand och handledare är 

problematisk, och då särskilt problematisk för kvinnliga doktorander. Det handlar om till 

synes svårdefinierade situationer där den manliga Peritus känner att det finns utrymme för 

honom att tala, förklara och förstå medan hans kvinnliga likar blir tillrättalagda. I relation till 

den kvinnliga doktoranden ”kan” handledaren, och där finns det inte någon plats för studenten 

att kunna. Den kvinnliga studenten får även mindre tid med handledaren, mötet känns som en 

plats för handledaren att endast visa sig på för att sedan försvinna. Den manliga doktoranden 

får tid, det blir ett samtal.  Peritus tror att detta beror på att kvinnor inte kräver någon plats, 

och då får de heller inte det. Att ta liten plats är något kvinnor växt upp med, och finns således 
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med även när yrkesmässiga relationer befästs. Det finns ett ordspråk som Peritus bär med sig, 

ett ordspråk som äldre handledare har uttryckt. Ordspråket lyder ”En bra doktorand är en 

doktorand som inte syns”. Att utifrån detta kräva tid och rum för diskussion är inte helt 

oproblematiskt. Peritus själv håller inte med om ordspråket, det går emot dennes idéer om 

handledarskapet som en gemensam dialog. Att handleda bör vara att interagera, samtala och 

träffas. 

    En annan äldre handledare som Peritus träffat har delat upp de kvinnliga doktoranderna i 

kategorierna ”pinuppor” och de ”duktiga flickorna”. Att vara pinuppa var enligt denne att 

spela på sitt kvinnliga kön, och agera öppet mot den (sexuella) spänning som finns mellan 

män och kvinnor. Pinuppan koketterar. Den duktiga flickan är däremot någon som är ”precis 

som en själv”, någon som man kan prata med och som inte gör sig till. Peritus har vidare varit 

med om handledare som sett hur kvinnor och män forskar om olika områden, och utifrån detta 

valt att kalla de kvinnliga intresseområdena för sandlådeforskning. Att Peritus är medveten 

om att kön är en faktor som påverkar en handledarrelation, och påverkar den negativt för den 

kvinnliga doktoranden, finns det inga tvivel om. Detta har erfarenheten lärt Peritus. 

    Är det då alltid kön som spelar roll? Olika grader av erfarenhet måste väl också ha 

betydelse? Hur kan man vara säker på att mönster som skulle kunna förklaras utifrån kön inte 

har med ålder att göra? Peritus är osäker. Att vara äldre och att ha gjort mera innebär också att 

man kan mera. Utifrån detta är det kanske inte konstigt att studenter väljer att fråga den äldre, 

manliga kollegan istället för den yngre kvinnliga? Peritus menar att erfarenhet och ålder är 

nyckeln till att bli bemött jämlikt, och att innan man har erfarenheten och åldern så blir man 

ifrågasatt. Kanske är ifrågasättande olika beroende på om det är en kvinna eller man som 

ifrågasätts, men egentligen är det åldern som avgör. 

Könade dimensioner av handledarskapet, en diskussion 
Jag har nu lyft fram de viktigaste teman i mitt material. Under detta stycke vill jag ytterligare 

diskutera handledarnas förhållningssätt till uppsatsskrivandet och studenterna. Diskussionen 

syftar till att synliggöra olika dimensioner av handledarskap och kön. 

    Ett centralt tema i handledaren Libertas berättelse är dennes tankar kring de ”duktiga 

flickorna”. Intressant är inte endast att han beskriver uppsatsskrivandet som problematiskt för 

dessa, utan också hur han beskriver olika förhållningssätt till uppsatsskrivandet i stort. Det 

kan inte betraktas som en slump att den duktiga flickan är en nästan ordagrann beskrivning av 

den bra studenten. En student som får höga betyg och är duktig på att lära sig, men som ändå 

inte kan skriva en bra uppsats. Den bra studenten saknar  ett eget förhållningssätt. Utifrån 
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detta blir en bra uppsatsskrivare det som den duktiga flickan inte är. Libertas har trots den 

uttalade könsneutraliteten kodat vetenskap som något manligt. Vetenskapsmannen är djärv, 

självständig och kreativ, och den raka motsatsen till det kvinnliga.   

    Frågan är dock varför dessa flickor är så ”duktiga”? Hur kan man gå från att vara någon 

som får VG på alla tentor till någon som beskrivs i negativa ordalag? Jag vill dra mig till 

minne Eva Ersons (1995) tankar kring kvinnors inlärningsprocesser. Om man liksom Eva 

Erson och Dorothy Smith (1990) förutsätter att den kunskap som lärs ut på våra universitet är 

patriarkal och utestänger kvinnors erfarenheter kan symptomet ”duktig flicka” bero på att 

kvinnorna i sin inlärningsprocess har blivit delade. Det manligt kodade universitetet 

motverkar kvinnors kritiska tänkande. Ur denna synvinkel blir det enklare att förklara varför 

de duktiga flickorna är duktiga studenter men skriver sämre uppsatser. Det är först på c-nivån, 

då man skriver det första större självständiga arbetet, som delandet mellan bokkunskapen och 

de egna erfarenheterna blir tydliga. I denna synvinkel är Smiths integreringsmetod en viktig 

del i att jämställa de akademiska villkoren. Genom att föra in kvinnors erfarenheter i 

undervisningen skulle det finnas kunskap som kan kopplas till det egna livet och på detta vis 

skulle kvinnors kritiska tänkande ha en genererande grund att stå på.  

    Vem är det då som tolkar de duktiga flickornas kunskap. Varför betraktas tjejerna som 

mindre djärva och kreativa än killarna? Vem är det som definierar dessa begrepp och på vilket 

sätt? Handledarens föreställningar om den kvinnliga studenten kan i sig få hennes arbete att 

framstå som osjälvständigt, medan den manliga studentens arbete per automatik ses som mer 

djärvt och mer kreativt. Mycket handlar även om olika ämnens status, som Peritus erfarit ses 

olika inriktningar som olika viktiga, och där med mer eller mindre vågade. McGuire och 

Reger (2003) menade ju att handledarskapet i sig själv gör att studenten har svårt att utveckla 

en egen intellektuell nisch, maktrelation gör studenten för beroende av handledaren. Att det är 

de kvinnliga studenterna som anklagas för detta av Libertas kan peka på att handledarskapet 

är en homosocial relation, så som Elvin-Nowak och Dahlberg (1990) föreslog. I relationen 

mellan en manlig handledare och en manlig student kan det kollegiala förhållandet som 

Libertas efterfrågar blomstra.  

    Utifrån Libertas beskrivning av de duktiga flickorna står det klart att de pekas ut som 

duktiga på grund av att kunskap, liksom forskare,  är manligt kodad. Libertas beskriver de 

duktiga flickorna som antingen för mycket eller för litet, de vill för mycket och kan för litet. 

Det finns inget neutralt sätt för dessa flickor att förhålla sig till det akademiska. Detta kan 

jämföras med Henriksson m.fl. (2000) som beskriver denna känsla i förhållande till 

doktorandseminarierna.  Deras tolkning är att det är just den egna könstillhörigheten som i 
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mötet med det akademiska skapar denna ambivalens. Libertas berättelse om de duktiga 

flickorna bekräftar detta Det kvinnliga blir problematiskt när det ställs inför den till synes 

könlösa akademiska kunskapen. Att Libertas föredrar distans över närhet tyder vidare på att 

dennes företräder en positivistiskt kunskapssyn där vetenskapsmannen varken har kropp, 

erfarenhet eller känsla.  Positivismen och den manligt kodade vetenskapen går hand i hand. 

    Det är dock inte endast den kvinnliga studenten som påverkas av den könsmässiga 

ambivalensen. Då Libertas inte behöver reflektera över sitt eget kön, utan är könlös, blir 

Fulcires kön tydligt i handledarrelationen. Detta både gentemot den manliga och den 

kvinnliga studenten.  När det gäller Fulcires förhållningssätt är det inte som i Libertas fall den 

kvinnliga studenten som utpekas som problematisk, snarare är det den akademiska världen 

som beskrivs som svår. Den passar inte ihop med kvinnors erfarenheter och gör det svårt att 

balansera det privata med det yrkesmässiga. Fulcire är med andra ord medveten om att 

universitetsvärlden är kodad manlig, men  vill genom sitt handledarskap förbättra och 

underlätta för den kvinnliga studenten. 

    Att den manliga studenten finner det svårt att handskas med Fulcire pekar även det på att 

det kvinnliga inte signalerar veteskaplighet och makt, varken ur handledarens eller studentens 

perspektiv. Den manliga studenten handskas med den oklara maktsituationen, att finna sig 

underordnad en kvinna, genom att göra henne till en kvinna han känner igen.  Hon blir 

mamman eller flickvännen (horan-madonnan?). I sin tur handskas Fulcire med detta genom 

att dölja sitt kön, att kamouflera det med hjälp av handledarrollen. Hon tar till attribut som 

hon tolkar som manliga; rakhet och tydlighet. Hon tvingas förhållas sig till och omformulera 

sitt handledarskap. Detta behöver varken Libertas eller Peritus.  

    Konflikten i att komma för nära studenten, en konflikt som uppstår när uppsatsen skall 

bedömas, känns igen från Henriksson m.fl. (2000) som genom minnesarbetet som metod 

kunde uppmärksamma detta. Som kvinna inom det akademiska är man rädd för att verka för 

engagerad, det vill säga för subjektiv. Denna situation handlar tydligt om vad Norlander 

(1994) kallar positionering, att befästa sin roll i det akademiska. Att stå någon nära innebär för 

att dra resonemanget till sin spets att man är inkompetent. För att kunna positionera sig måste 

man liksom Libertas vara distanserad, man måste avskärma sig från studenten. I och med 

positioneringen förlorar Fulcire sig själv, hon blir någon obetydlig för studenten. Endast en 

lärare. Jag anser att Libertas och Fulcire här adresserar frågan om vad positioneringen gör 

med makten, en diskussion som jag tar upp i mitt teoriavsnitt. Jag menar där att det är svårt 

för någon som befinner sig inom universitetets ramar att förneka den tydliga dimensionen av 

makt som är ständigt närvarande. Libertas tycks dock sakna ett maktperspektiv. Kan detta 
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bero på att han förhåller sig till de akademiska spelreglerna, han finner sig i positioneringen 

och han håller hårt på särskiljandet mellan närhet/distans? För Fulcire, som är medveten om 

strukturerna och försöker arbeta emot dessa, är makten minst sagt tydlig. Att som Norlander 

påstå att positioneringen gör makten osynlig är utifrån detta riktigt, beroende på hur du som 

aktör förhåller sig till detta. Det är när mönstret blir brutet det framstår som tydligt.  

    Peritus bekräftar med sina erfarenheter från egna handledare, där kvinnliga doktorander 

utifrån en rad olika exempel blir utsatta för sexism, att universitetet är manligt kodat. Frågan 

är då varför Peritus inte betraktar mötet mellan handledaren och studenten på grundnivån som 

ojämlikt utifrån kön.  Peritus poängterar att förväntningar om ojämlikhet finns hos studenten 

och att relationen därför ibland blir det. Som jag nämnt tidigare så tror jag att det är viktigt att 

betona att det alltid finns två sidor i en social relation och att det är just två sidor som skapar 

det ojämlika. Handledaren är inte oreflekterat en person som finner sig i, eller vill ha en 

ojämlik relation. Att Peritus försöker att göra mötet med studenten så jämlikt som möjligt är 

därför beundransvärt och viktigt. Förhoppningsvis får Peritus studenten att betrakta denne 

som en kollega snarare än en överordnad.  Detta gör dock inte att man kan lämna 

könsaspekten vid sidan, Libertas har visat att kön har en betydande roll i förväntningarna 

kring studentens förmåga. Peritus lyfter fram ålder som en annan viktig dimension att beakta. 

Dock är det troligtvis inte så att ålder övertrumfar kön, snarare är de samverkande faktorer. 

Att något beror på ålder behöver inte göra att det som beror på kön är oviktigt eller inte 

behövs reflekteras kring. Peritus menar även att handledarrelationen framförallt är 

problematisk på doktorandnivå på grund av att denna relation är mer långvarig. Det kan vara 

så att den sociala relationen mellan handledare och student på c-kursnivå inte hinner utvecklas 

särskilt mycket. Kön har ändå en relevans eftersom kön mycket tydligt bygger på olika 

föreställningar och därför ger olika förhållningssätt och olika bemötanden.  

    Den sista tråden jag vill ta upp till diskussion är vilka metoder som bör användas för att 

skapa ett mer jämlikt handledarskap – är  det Smiths integreringsmetod eller ett omvälvande 

av det akademiska systemet i stort så som Norlander argumenterar för? Det har visat sig bero 

på vad man är ute efter – antingen studenter och forskare som känner sig säkra i sig själva, 

både utifrån den akademiska kunskapen och den egna erfarenheten, eller en god arbetsmiljö 

för universitets personal. Det har i mitt material visat sig att båda dessa perspektiv är 

användbara. Det patriarkala härskarsystemet universitet gör att kvinnliga handledare inte kan 

vara de handledare de vill, de tvingas omformulera sin roll för att inte ifrågasättas. För att 

kvinnor ska kunna handleda med samma självsäkerhet som deras manliga kollegor krävs det 

att den hierarkiska tjänstestrukturen ifrågasättas. Positioneringen får inte överskugga övrig 
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akademisk verksamhet. Ur studenternas perspektiv är det dock viktigt att arbeta med 

integrering av den kvinnliga erfarenheten, och samtidigt en integrering av den konceptuella 

jämlikhetstanken. Att arbeta med integrering som metod ifrågasätter kodandet av kunskap och 

vetenskap som manligt. Detta skulle göra kvinnor till kunskapssubjekt,  självsäkra, kreativa 

och utmanande.  

5. SLUTSATSER 
I denna uppsatsens sista del sammanfattar jag mina resultat och svarar mot uppsatsens syfte 

och frågeställningar. Jag ger vidare praktiska förslag till ett mer jämlikt handledarskap och 

frågar mig slutligen vilken typ av ytterligare forskningsfrågor som mina slutsatser har 

genererat. 

Det könade handledarskapet 
Det har i mitt material genom flertalet exempel bekräftats  att  kunskap och akademi kodas 

som traditionellt sett manliga områden. Detta uttrycker handledarna på c-kursnivå, och dessas 

erfarenheter från doktorandtiden säger det samma. Vad detta betyder för studenten är att 

kvinnliga och manliga studenter blir bemötta på olika sätt av olika handledare, sätt som 

bygger på föreställningar om vad manliga respektive kvinnliga studenter kan göra. Den 

kvinnliga studenten betraktas som mindre djärv, kreativ och utmanande. Det vill säga mindre 

vetenskaplig och med mindre anlag för att forska. Den manliga studenten förväntas tvärt om 

kunna tänket och i honom är den potentiella forskaren ständigt närvarande. Att vara forskare 

är att vara man. Även handledaren förväntas att vara man, den oklara maktsituationen som 

den kvinnliga handledaren ger upphov till gör handledarrelationen spänd och otydlig. Den 

kvinnliga handledaren tvingas förhålla sig till detta i mötet med framförallt den manliga 

studenten som försöker göra henne till flickvän eller mamma istället för forskare. 

    Det finns dock handledare som ifrågasätter detta, och som i sitt handledarskap försöker att 

både jämställa den sociala relationen och bortse från de förväntningar som tycks knytas an till 

kön. Detta är dock inte helt oproblematiskt då detta ifrågasätter vetenskapens 

grundförutsättningar. Att försöka komma studenten närmre och betrakta uppsatsskrivandet ur 

dennes perspektiv gör det svårare att bedöma uppsatsen för vad den är.  När uppsatsen skall 

bedömas måste dessa handledare omformulera sitt handledarskap och bli hårdare och 

tydligare. Detta hänger ihop med en positivistisk kunskapssyn. Att den kvinnliga studenten 

har en stor fördel av att ha en kvinnlig handledare är dock klart. Detta handlar framförallt om 

förmågan att se uppsatsskrivandet ur studentens perspektiv, där kvinnors erfarenheter spelar 
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en avgörande roll. Genom att genomgående integrera kvinnors perspektiv i undervisningen på 

grundnivån så bör både den manliga och kvinnliga handledaren fungera lika bra i framtiden. 

    Framförallt har c-uppsatsen visat sig vara ett tillfälle där forskarförmågor urskiljs. Här har 

den manliga studenten ett klart försprång framför den kvinnliga, då man förutsätter att han 

kan medan hon inte kan. Detta bygger framförallt på att han är självständig och har ett eget 

förhållningssätt till kunskapen, medan hon inte har det. En förklaring till detta är att den 

kunskap som studenterna förväntas förhålla sig till inte innehåller kvinnors erfarenheter. Detta 

tillsammans med de olika förväntningarna som tillskrivs studenterna på grund av kön gör att 

den kvinnliga studenten inte känner sig lika hemma i den akademiska miljön. Ett uttryck för 

detta är att de kvinnliga studenterna på c-kursnivån inte är lika nöjda med sina handledares 

insatser som deras manliga kamrater, vilket har visat sig i min enkätundersökning. Medan de 

kvinnliga studenterna tvingas reflektera över vad som i handledarrelationen inte fungerar, kan 

den manliga studenten oreflekterat skriva djärva, utmanande och kreativa uppsatser.  

Vägar mot ett jämlikt handledarskap 
Hur kan man då motverka denna stereotypa bild av den manliga respektive den kvinnliga 

studenten? Vilka vägar kan man ta emot ett mer jämlikt handledarskap och en miljö där både 

kvinnliga och manliga studenter kan utnyttja sin fulla kreativa och intellektuella förmåga? Här 

följer mina förslag till handledare som vill ta steget mot ett mer rättvist handledarskap. Mina 

förslag omfattar både praktiska tips i handledningen liksom förebyggande åtgärder. 

 

1. Ett tydligt genusperspektiv i undervisningen på både grundnivån och 

forskarutbildningen. Skriv in kvinnors perspektiv i akademin. 

2. Fler kvinnliga lärare – lärarkåren speglar handledarkåren. 

3. Använd i undervisningen en pedagogik som tillåter reflektion, både kring 

bokkunskapen och  egna erfarenheter. Koppla samman dessa! 

4. Bryt mot den traditionella handledarträffen – träffas över en fika. Fundera kring 

vem som äger rummet. 

5. Arbeta med handledarskap bredvid handledarskapet. Låt studenter handleda 

varandra, och låt denna handledning fokusera både på uppsatsskrivandet och 

personliga faktorer runt omkring detta. Hur påverkar de varandra? 

6. Inför varje handledarträff, fråga dig vilka förväntningar du har på studenten. 

Hänger de samman med dennes kön? Var kritiskt mot dig själv! 
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7. Var tydlig med din roll som handledare. Skriv ett handledarkontrakt med 

studenten. Hur många gånger skall ni träffas? Ska studenten skicka något material 

före era träffar, när? Vad kan du hjälpa till med? Vad kan du inte hjälpa till med? 

…Och nu då? 
Genom min undersökning har jag visat på en rad olika problem med handledarskapet idag. 

Jag har även gett förslag till hur dessa problem skulle kunna lösas. Frågan är dock hur dessa 

lösningar skulle fungera i praktiken. Ett förslag till vidare forskning kring denna problematik 

är att följa studenter som provar på co-mentoring. Verkar co-mentoring frigörande? Det skulle 

även vara intressant att följa handledare som arbetar aktivt med att reflektera kring kön i 

handledarrelationen, skulle detta ha en positiv verkan på kvinnliga studenter? Jag är även 

intresserad av hur ett tydligt genusperspektiv i undervisningsmiljön skulle påverka studenters 

kritiska tänkande. Att låta en grupp studenter skriva minnesarbeten vid sidan av 

uppsatsskrivandet eller de ordinarie studierna skulle vara grunden till en intressant forskning.  
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 Bilaga 1. Enkät till studenter 
 
 
1. Är du  Kvinna 

 
Man 

 
2.  Hur gammal är du? ……………… 
 
3. Är både dina föräldrar/vårdnadshavare födda i Sverige? 
  
Ja 
 
Nej 
 
4. Har någon av dina föräldrar/vårdnadshavare tagit en examen från högskolan/universitet? 
  
Ja 
 
Nej 
  
5. När skrev du din c-uppsats i kulturgeografi? 
 
Ht: …………… 
 
Vt: …………… 
 
6. Med några få ord, vilket ämne berörde din c-uppsats? 
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
7. Var din handledare  Kvinna 

 
Man 

    
8. Skulle du säga att  du och din handledare kom bra överens? 
 
Alltid          Ibland          Någon gång          Aldrig 
 
 
 
9. Skulle du säga att du och din handledares relation påverkades av dennes kön? 
 
Ja, mycket        Ja, till viss del        Nej, inte särskilt mycket        Nej, inte alls 
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10. Om du tror att er relation påverkades av handledarens kön, på vilket sätt?  
 
Positivt   
 
Negativt 
 
                 
11.  Hur uppfattade du  din handledares insats efter att din uppsats var klar? 
 
Jag var mycket nöjd    Jag var delvis nöjd    Jag var delvis missnöjd   Jag var mycket missnöjd 
 
 
 
12.  Ungefär hur många gånger träffades du och din handledare? 
 
Ingen          1-2 gånger         3-5 gånger         6-10 gånger         11 eller flera gånger 
 
 
 
13. Anser du att ni träffades tillräckligt många gånger? 
 
Ja 
 
Nej 
 
14. Upplevde du att du kunde kontakta din handledare utöver era träffar? 
 
Alltid          Ibland          Någon gång          Aldrig 
 
 
 
15. Upplevde du att din handledare under era träffar hade tillräckligt med tid att diskutera din 
uppsats? 
 
Alltid          Ibland          Någon gång          Aldrig 
 
 
 
16. Upplevde du att din handledare var engagerad i din uppsats? 
 
Ja, mycket        Ja, till viss del        Nej, inte särskilt mycket        Nej, inte alls 
 
 
 
17. Upplevde du att din handledare gav dig bra råd utifrån vad du ville ha hjälp med? 
 
Alltid          Ibland          Någon gång          Aldrig 
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18. Upplevde du att din handledare gav  dig bra litteraturtips till din uppsats? 
 
Alltid          Ibland          Någon gång          Aldrig 
 
 
 
19. Upplevde du att din handledare i för hög grad styrde ditt val av litteratur till din uppsats? 
 
Alltid          Ibland          Någon gång          Aldrig 
 
 
 
20. Om din handledare hade en annan uppfattning än du när det gällde din uppsats, upplevde 
du att du kunde säga ifrån? 
 
Alltid          Ibland          Någon gång          Aldrig 
 
 
 
21. Upplevde du att visste vilka krav du skulle ställa på din handledare? 
 
Alltid          Ibland          Någon gång          Aldrig 
 
 
 
22. Upplevde du att din handledare ställde rimliga krav på dig? 
 
Alltid          Ibland          Någon gång          Aldrig 
 
 
 
23. Här finns det plats för dig att kommentera enkäten samt skriva ytterligare funderingar 
kring handledarskapet. 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Tack För din medverkan! 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
 
Inledningsfrågor:  - Hur länge har du arbetat på kulturgeografen? 

- Hur länge har du handlett uppsatser? 
- Hur har du trivts med det? 

 
 
Idealbilden av handledarskapet, - Vad bör handledarskapet vara?  
Synen på kunskapen man lär ut: - Vad vill du tillföra uppsatsen? 

- Berätta om en bra handledning 
- Berätta om en dålig handledning 

 
 
Maktrelationen handledare/student, - Hur går en typisk handledarträff med en student  
den allmänna:  till? 

- Vem sätter agendan? Vem ställer frågor? Vem 
pratar mest? 

- Hur ser du på din roll i mötet? 

   - Finns det några generella problem eller svårigheter? 
 
 
Maktrelationen, den könade: - Handledarskapet på doktorandnivå beskrivs ofta 

som problematisk för kvinnliga doktorander, tror du 
det är det samma på grundnivån? 
- Hur är det att handleda kvinnliga/manliga 
studenter? Generella problem eller svårigheter? 

- Har du tänkt på ditt kön i handledarrelationen? 

 
 
Att handleda, en privat affär? - Får man som handledare feedback på det man gör? 
   Av vem? 

- Utvärderar studenterna handledningen? Hur 
uppfattar de dig som handledare? 
- Talar man sinsemellan på institutionen om 
handledandet? 

 
 
Avslut:   - Finns det något mer att ta upp? 
   - Eventuell uppföljning av oklarheter 
 
 


