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1 Inledning 

 

Vi lever i en allt mer föränderlig värld där teknologin och globaliseringen gör att arbetet 

hela tiden förändras. Det här betyder att arbetstagaren måste kunna vara flexibel och 

utveckla sig i takt med förändringen så att den personliga kompetensen stämmer över-

ens med vad arbetsbilden kräver. Mentorskap som kompetensutvecklingsmetod är ett 

sätt att svara på arbetslivets snabba förändring. Det här ingalunda ett nytt fenomen. Re-

dan på 1960-talet i USA började man diskutera kompetensutveckling och kompetensut-

vecklingens effekter inom organisationer, med fokus på att ha en kompetent personal 

som har de kunskaper som krävs då arbetslivet utvecklas.  

 

Man har utvecklat olika kompetensutvecklingsmetoder inom organisationer för att för-

söka svara på samhällets snabbt förändrade kompetensbehov. En av dessa metoder är 

mentorskap som utvecklats i USA på 1980-talet. Ur arbetstagarens synvinkel finns det 

olika sätt att upprätthålla sin kompetens med olika formella och informella utbildnings-

metoder (Ellström & Kock, 2008). Det här kan ske på frivillig basis eller som en kompe-

tensutvecklingstjänst arbetsgivaren erbjuder. Mentorskap är en informell utbildningsme-

tod som vunnit mark bland både organisationer och individer. Allt flera organisationer har 

mentorskapsprogram inom arbetsplatsen, där nya medarbetare får en mentor ur organi-

sationen med samma eller liknande arbetsuppgifter, alltså s.k. arbetsplatsmentorskap 

(Eby, Allen, Evans, Ng, & DuBois, 2008). Den klassiska indelningen för mentorskap in-

kluderar arbetsplatsmentorskap, akademiskt mentorskap och ungdomsmentorskap 

(ibid). Mentorskap fungerar främst som utvecklingsmöjlighet för adepten, men också 

mentorn lär sig och utvecklas under ett mentorskap. 

 

I och med att mentorskap har blivit allt vanligare har man också forskat allt mera i det. 

Gemensamt för majoriteten av forskning gällande mentorskap är att det fokuserar på 

adeptens upplevelser och vilka effekter mentorskapet har för adepten. Dessa effekter är 

bl.a. positiva attityder till skola och branschen, förbättrade personliga relationer, positiva 

effekter på motivation och framgång (Eby et al., 2008). Mentorskap i grunden en dialog 

och ett partnerskap mellan adept och mentor. Eftersom mentorskapet kan leda till posi-

tiva effekter för adepten är det också rimligt att anta att mentorn upplever liknande posi-

tiva effekter under processen. 
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Mentorskap anlände till Finland på allvar under 2000-talet, medan metoden har en längre 

historia i USA och Sverige. I dag finns det också olika program som jobbar med endast 

mentorskap så som Suomen Mentorit och Ledarskapsakademin. Dessa riktar sig till per-

soner som vill få hjälp med att hitta sin plats i arbetslivet eller få en viss kunskap som 

hjälper dem i deras kommande eller nuvarande arbete. Det här skiljer sig från de men-

torskapsprogram som riktar sig till personer i risk att bli utslagna. 

 

Under hösten 2018 skapade föreningen Luckan i samarbete med Arcada ett branschin-

riktat mentorskapsprogram för studerande med motivation och engagemang att få veta 

mera om en bransch med hjälp av en mentor. Programmet ordnades inom ESF - pro-

jektet Stora Komet, som är ett vägledningsprojekt på svenska i Nyland. Projektet riktar 

sig till ungdomar med speciell fokus på ungdomar i risk för marginalisering. Mentorpro-

grammet är därför en slags blandning av arbetsplatsmentorskap och ungdomsmentor-

skap (Eby et al., 2008). Under hösten rekryterades både mentorer och adepter. Mento-

rerna rekryterades med löften om att de får göra meningsfullt arbete där de hjälper en 

ung person i början av sitt professionella yrkesliv, samt med löften om att också mentorn 

lär sig och utvecklas under processens gång. Den här avhandlingen gjordes i samarbete 

med Arcadas mentorprogram och är en del av projektet Stora Komet. 

 

Syftet med den här studien är att utreda vad mentorn upplever att de fått ut av mentor-

skapet, hur mentorskapet har påverkat mentorerna i sin personliga och professionella 

utveckling, vad mentorn själv lyfter fram som viktigt i mentorskap samt hur mentorn ser 

på begreppet kompetens och vilka kompetenser som är relevanta för att vara mentor. 

Samtliga fyra mentorer som avslutade Arcadas mentorsprogram intervjuades, med syfte 

att få en djupare förståelse om mentorns upplevelser av Arcadas mentorprogram.  

 

Därmed är också den här avhandlingen kvalitativ till sin natur. Intervjuerna görs som 

semistrukturerade temaintervjuer, vilket ger mentorerna friheten att diskutera de teman 

de upplever vara mest relevanta för mentorskapet. Som metod används hermeneutisk 

innehållsanalys. Intervjuerna analyserades och kategoriserades enligt hermeneutikens 

och innehållsanalysens principer. Hypotesen är att mentorerna har fått ut mycket av 

mentorskapet och kan peka på de positiva effekter de upplevt, att de får en bättre förstå-

else för sin egen bransch och det egna kunnandet samt får en positiv förstärkning om 

sig själva som arbetstagare och sakkunnig i sitt område. 
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I kapitel två beskriver jag Arcadas mentorprogram och dess uppbyggnad kort. I samma 

kapitel presenterar jag sedan den teoretiska bakgrunden där tidigare forskning inom äm-

net och mentorskap som metod presenteras. Dessutom öppnas begreppen kompetens 

och kompetensutveckling upp. Sedan kommer jag att presentera min forskningsuppgift 

samt forskningsfrågorna. I kapitel fyra redogör jag noggrannare för genomförandet av 

denna undersökning, där den kvalitativa forskningen, hermeneutik, semistrukturerade 

temaintervju som metod och den kvalitativa innehållsanalysen begripliggörs. Kapitlet av-

slutas genom en reflektion över de etiska aspekterna för avhandlingen. I kapitel fem re-

dogör jag för forskningsresultaten utgående från forskningsfrågorna . I kapitel sex disku-

terar jag tillförlitligheten av dessa resultat. Avslutningsvis knyter jag ihop den tidigare 

forskningen med forskningsresultaten och presenterar eventuell fortsatt forskning inom 

mentorskap i Finland. 

 

Den här studien är relevant då det har forskats väldigt lite om mentors upplevelser av 

mentorskapet i Finland och hur mentorskap kan fungera som en 

kompetensutvecklingsmetod i vårt land. 
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2 Bakgrund och teoretisk referensram 

 

I det här kapitlet kommer jag att beskriva Arcadas mentorprogram, som studien grundar 

sig på samt gå djupare in i den teorin för avhandling. Först lyfter jag frami tidigare 

forskning i mentorskapens effekter för mentorns och adepten. Sedan kontextualiserar 

jag begreppen mentorskap, kompetens. Avslutningsvis presenterar jag kort 

kompetensutveckling och personlig utveckling.  

 

 

2.1 Arcadas mentorprogram 

 

Arcadas mentorprogram var en del av europeiska social fondens (ESF) projekt Stora 

Komet, med Yrkeshögskolan Novia som huvudarrangör och Luckan som delarrangör. 

Projektet hade som mål att stödja ungdomar under 30 i olika övergångsskeden i livet 

genom att utveckla olika metoder och material för karriärvägledning och karriärhantering 

och identifiera befintliga stödtjänster. Särskild fokus låg på mentorskap samt kamrat- och 

gruppstöd. Stora Komet-projektet började 2016 och avslutades i februari 2019.  

 

Arcadas mentorprogram planerades och började på hösten 2018 och räckte sex 

månader. Programmet tog slut i maj 2019. Programmet var adeptcentrerat och 

branschinriktat, vilket betyder att det utgår från adeptens utvecklingsönskemål och 

behov. Tanken med programmet var att utveckla adepternas arbetskompetenser och 

underlätta övergångsskedet från studier till arbetsliv, vilket betyder att stöd som inte har 

med det kommande arbetslivet att göra faller utanför mentorskapet. Alla adepter och 

mentorer som deltog i programmet gjorde det frivilligt. Mentorprogrammet rekryterade 

deltagare som värderades vara motiverade och engagerade. Eftersom programmet var 

adeptcentrerat var tanken att adepten skulle vara den drivande kraften i mentorskapet. I 

början av oktober skickade Luckan ut ett intresseanmälningsformulär till Arcadas 

studerande. I formuläret ombads adepterna meddela sina utvecklingsmål redan i 

anmälningsskedet, eftersom det ansågs påvisa engagemang och motivation. 

 

Alla adepter som anmält sitt intresse skickades en förfrågan att delta i en inledande 

intervju. Tanken var att man utgående från intervjun skulle få en bättre bild av adeptens 

utvecklingsmål och -område. Under intervjun fick man en bild av adepternas personlighet 

och motivation, vilket användes för att utföra matchningen. Allt som allt deltog nio adepter 
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i intervjun. För dessa nio adepter handplockades mentorer enligt område, bransch och 

utvecklingsmål. Mentorerna rekryterades främst från Arcadas alumnnätverk och 

arbetslivskontakter. Alla nio adepter matchades med var sin mentor. 

 

I november 2018 fick adepterna mentorernas kontaktuppgifter och uppmanades 

kontakta mentorerna för att stämma en första träff. Den första träffen skulle ske under 

november månad samma år. Under första träffen skulle paren göra upp en utvecklings- 

och handlingsplan samt ett mentorskontrakt. Det här gjordes för att båda parterna från 

början skulle veta vad de kan förvänta sig av mentorskapet och vad de kommer behandla 

under träffarna. Efter den första träffen träffades mentorparen en gång i månaden i ca 

två timmar under 6 månader och behandlade de ämnen som de planerat under första 

träffen.  

 

Redan innan den första träffen meddelade några adepter att de avanmäler sig från 

mentorprogrammet, eftersom deras livssituation ändrats. Dessutom avbröt två 

mentorspar sitt mentorskap efter första träffen och ett mentorpar avbröt sitt mentorskap 

efter några träffar. Således var det fyra par som avslutade sitt mentorskap. 

 

 

2.2 Tidigare forskning i effekter av mentorskap 

 

Under 1990 och 2000-talet har man forskat djupare i mentorskap som metod. Största 

delen av forskningen har också fokuserat på vilka effekter mentorskapet har haft för ad-

epten, hur hen har utvecklats och vad hen har lärt sig. Det här är naturligt eftersom målet 

för mentorprogrammen är att stödja adepten i att uppnå sina professionella och person-

liga målsättningar. Effekterna av mentorskap ur mentorns synvinkel är inte ett lika utfors-

kat ämne, men allt fler studier har börjat fokusera på vad mentorn får ut av mentorskapet. 

 

Mentorn spelar en stor roll i mentorskapet. Hen bär ett stort ansvar för relationen mellan 

adept och mentor och för adeptens utveckling. Rollen kommer inte alltid naturligt och 

alla mentorer som ställer upp har inte erfarenhet av mentorskap sedan tidigare. Inom 

mentorskapsprogram har därför olika utbildningar och material blivit populära. Mentorer 

som har fått någon form av mentorskapsutbildning och känner sig självsäkra i sin roll 

upplever också att de fått mera ut av mentorskapet på en personlig och professionell 

nivå (Martin & Sifers, 2012). Eftersom mentorn bär ett så pass stort ansvar, tyder det då 
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på att en utbildning i vad som krävs att vara mentor kan vara avgörande för hur mycket 

mentorn får ut av mentorskapet. Mentorn behöver redan från början ha en viss mentors-

kompetens. 

 

Själva mentorskapsrelationen bygger på en dialog, vilket betyder att då adepten har en 

positiv upplevelse och känner att hen har utvecklats under mentorskapet borde det också 

stämma överens med mentorns upplevelse. I forskning av peer to peer- mentorskap har 

man kommit fram till att dialogen spelar en extra stor roll. Modellen förekommer speciellt 

mycket inom lärar- och hälsovårdsbranschen. Peer to peer- modellen innebär i stora 

drag att en äldre kollega fungerar som mentor för en ny arbetstagare (Beltman & 

Schaeben, 2012) och är en form av arbetsplatsmentorskap. Dialogen fungerar som platt-

form för att både mentorn och adepten ska få idéer om hur de kunde utveckla sitt arbete, 

där mentorn ofta delar med sig av en erfarenhet av arbetet medan adepten kan hämta 

nya metoder och idéer till relationen (Patton et al., 2005). Det kan då i bästa fall leda till 

ett utbyta av idéer där båda parterna upplever en positiv inlärningskurva.  

 

Reflektion har en stor inverkan på effekter av mentorskap för mentorn. Lärarmentorer 

som mentorerat kommande STEM-lärare uppger att de reflekterat djupare på deras egen 

praxis då fungerat som mentor, specifikt på hur de lär ut vad och de bakomliggande 

orsakerna till deras val (Smith & Nadelson, 2016). Det här är ett återkommande tema då 

man kan se att mentorer genomgående talar om reflektion av sitt eget arbete som en 

viktig upplevelse under mentorskapet (Kalipci, 2018). Arcadas mentorprogram bygger 

starkt på reflektion utgående från Biggs (1986) reflektiva inlärnings - modell, vilket tyder 

på att mentorerna borde ha upplevt liknande tendenser. Reflektionen är viktig i sig ef-

tersom mentorn utgående från den kan komma uppnå effekter av personlig utveckling 

eller subjektiv professionella effekter. En viktig del av reflektionen är att revidera den 

egna praxisen då man under mentorskapet kan komma i kontakt med mer aktuella kun-

skaper, filosofier och strategier för det egna arbetet (Kalipci, 2018). Peer to peer – mo-

dellen skiljer sig från mer traditionellt mentorskap i det utgår från att adepten också hjäl-

per mentorn att utveckla sig, medan mentorns utveckling ses som en positiv bieffekt i 

mer traditionellt mentorskap. 

 

Dessa positiva bieffekter är alltså professionell utveckling för mentorerna genom men-

torskap. Då syftar man främst på kompetenser så som ledarskap, kommunikation, och 

personlig utveckling (Dymock, 1999). Dymock (1999) skiljer alltså på professionella och 

personliga utveckling, där den personliga utvecklingen ses som en underkategori av 

kompetenser som förbättrar den professionella utvecklingen. Det blir däremot oklart vad 



 

7 
 

som menas med personlig utveckling i sammanhanget. Ghosh & Reio (2013) definierar 

professionell och personlig utveckling som objektiva professionella effekter och subjek-

tiva professionella effekter s.k. ´career outcomes´. De subjektiva professionella effek-

terna är bl.a. arbetsplatstillfredsställelse, karriärtillfredsställelse, engagemang i organi-

sationen medan de objektiva professionella effekterna av mentorskap är bl.a. befordran 

och kompensation (Allen, Eby, & Lentz, 2006; Chun, Sosik, & Yun, 2012; Eby et al., 

2008; Gentry & Sosik, 2010; Ghosh & Reio Jr., 2013; Lentz & Allen, 2009; Pullins & Fine, 

2002).  

 

Andra objektiva professionella effekter som mentorn kan få ut av mentorskapet är få en 

bättre förståelse av organisationen och hur den fungerar, samt att man genom mentor-

skapet har upplevt bättre nätverksmöjligheter som hjälper mentorn skapa kontakter med 

olika avdelningar inom och utanför organisationen (Dymock, 1999). Ifall adepten lämnar 

organisationen kan mentorn och adepten ändå hålla kontakt, vilket kan ge mentorn ett 

bra rykte utanför den egna organisationen (Kalipci, 2018). Det här påverkar mentorns 

karriär positivt då det kan hjälpa hen i framtiden om hen t.ex. vill byta arbetsplats.  

 

När man forskat i mentorskapets effekter för mentorerna görs det nästan alltid ur ett 

organisatoriskt perspektiv, alltså vilka positiva effekter mentorskapet har på organisat-

ionen via mentorns utveckling. Det här betyder att man ofta försökt ta reda på vilka le-

darskapsegenskaper mentorerna utvecklar i och med mentorskapet. Dymock (1999) 

t.ex. fann att mentorer upplevde en utveckling i deras förmåga att lyssna, i att tänka 

tydligare samt en personlig tillfredsställelse. En överraskande effekt av mentorskap är 

att det enligt forskning kan förhindra utbrändhet bland lärarmentorer, då mentorskap har 

gett mentorerna en nyfunnen motivation och intresse till sitt eget jobb (Kalipci, 2018). I 

samma studie rapporterade mentorerna också att de genom mentorskapet fått ett bättre 

självförtroende och arbetsplatstillfredsställelse (ibid).  

 

Eftersom mentorerna som deltog i Arcadas mentorskapsprogram gjorde det på eget ini-

tiativ och inte jobbade vid Arcada kan man anta att de subjektiva professionella effek-

terna är flera och mera relevanta ur den här studiens synvinkel. Däremot kan man också 

tänka sig att effekter så som bättre nätverk också kan komma till även om det är mindre 

troligt. 

 

De effekter av mentorskap som kunnat påvisas i forskning är betydande och viktiga. Inte 

minst då vårt samhälle kräver en ökad effektivitet och produktion inom alla områden av 

individens liv och speciellt på arbetsplatsen. Genomgående från privata forskningar som 
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t.ex. Academic Works YPAI utredning (2019, 2020) visar att unga prioriterar, arbetsge-

menskapen, intressanta uppgifter, lön och möjlighet att utveckla och förverkliga sig själv 

när de väljer arbetsplats. Mentorskap verkar vara ett väldigt bra sätt att möjliggöra det 

här på ett sätt som inte sker på bekostnad av organisationen eller effektiveten. Ung-

domsbarometern (Haikkola & Myllyniemi, 2020) visar att unga, speciellt kvinnor, är ut-

brända och känner ångest över arbetsrelaterade frågor på fritiden. Om man dessutom 

tar i beaktande att mentorskap eventuell kan motverka utbrändhet är det ett ämne som 

verkligen lönar sig att granskas mera utbrett.  

 

 

2.2.1 Mentorsrelationens betydelse 

Mentorsrelationen har stor inverkan på vad mentorn upplever under mentorskapet och 

vad hen kan få ut av mentorskapet. En bra mentorsrelation leder i bästa fall att både 

mentor och adept får mera ut av mentorskapet än i andra fall.  

 

Vikten av mentorsrelationen demonstreras genom att det kan fungera som motivation 

för att ställa upp som mentor. Ur mentorskapsrelationen kan mentorn få bättre själv-

värde. Det här uppnås genom att få respekt av adepten och få bättre rykte som sakkun-

nig. Dessutom kan mentorn förbättra sitt självvärde genom att känna att känna tillfred-

ställelse då mentorskapet och mentorsrelationen varit bra. (Janssen, 2014) Oftast är 

mentorsrelationen bra då den adept och mentor upplever vara likadana. Mentorn kan 

vara mer motiverad att mentorera då hen kan identifiera sig med adepten. Det här ser 

man i att mentorn kan känna igen situationen adepten är i utgående från sina egna upp-

levelser eller känner igen de värderingar adepten har (Janssen, 2014). 

 

För att mentorsrelationen ska vara lyckad behövs det öppen kommunikation, tillgänglig-

het, målsättningar, utmaningar, inspiration, passion, en personlig relation, respekt, tillit, 

utbyte av kunskap, variation mellan självständighet och samarbete samt rollmodellering 

(Eller, 2014). De flesta av faktorerna är grundstenar i hur mentorskapet byggs upp, men 

det bör ändå nämnas att adepter och mentorer lyft fram dessa faktorer som orsaken till 

att mentorskapet lyckas och att adepter samt mentorer upplevt utveckling. Ifall dessa 

faktorer fattas, uteblir också effekterna för mentorskapet. Mentorskapsrelationen måste 

också tillföra någonting för mentorn för att det ska vara lyckat (Block, 2017; Eller, 2014). 

Ifall mentorn upplever att endast adepten får ut någonting av mentorskapet uteblir också 

effekterna för mentorskapet. 
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Forskning har också visat att det har skillnad i vilken fas mentorskapet är i. Oftast har 

mentorsparet mindre problem i relationen i början av mentorskapet, eftersom båda då 

visar större engagemang och resiliens i mentorskapet. Ju längre mentorskapet går kan 

det leda till att engagemanget och resiliensen lider, vilket leder till en sämre mentorsre-

lation. Samtidigt tenderar mentorer inte ge lika mycket till mentorskapet i början tills ad-

epten visat att hen är engagerad och villig att jobba för mentorskapet. Det här leder till 

att mentorer ger mera kritisk feedback och investerar mera i mentorsrelationen mot slutet 

av mentorskapet. (Ensher, 2011)  

 

Mentorsrelationen spelar alltså en viktig roll för både adept och mentor och kan leda till 

att båda parterna utvecklas under mentorskapet eller till att utveckling under mentor-

skapet uteblir. Adepten lider speciellt av en dålig mentorsrelation, eftersom det också är 

adepten som har mest att vinna på mentorskapet. 

 

 

2.2.2 Mentorskapet ur adeptens synvinkel 

Liksom tidigare nämnts har majoriteten av forskningen i mentorskap fokuserat på vad 

adepten får ut av mentorskapet. För att få en helhetlig bild av processen är det därför 

viktigt att lyfta fram den nyttan adepten har av mentorskapet. Mentorskapet ur ett 

bransch- eller arbetsplatsinriktat perspektiv är alltså byggt upp som ett slags stöd eller 

kompetensutvecklingen så att adepten ska uppnå vissa specifika målsättningar relaterat 

till hens egen kunskap och kompetens eller för att hjälpa personen komma in i arbets-

platskulturen. Kort sagt kan man säga att adepten kan överkomma sina svagheter och 

utveckla sina styrkor genom mentorskap (Kalipci, 2018). Relationen spelar också här en 

viktig roll. Det kräver t.ex. att båda parterna i relationen är engagerade i mentorskapet 

för att en utveckling kan ske. Ifall adepten inte gör det jobb som ett mentorskap kräver 

kan inte mentorn utvecklas. På samma sätt kan inte adepten utvecklas ifall mentorn inte 

är engagerad, lyssnar och sätter ner tid och arbete på mentorskapet. 

 

Mentorskapets kärna går ut på att adepten utvecklas inom sitt arbete. I Ebys (2010) 

studie rapporterade adepterna att de främst upplevt lärande under mentorskap. I samma 

studie rapporterade mentorerna samma sak. Lärande i det här fallet handlade om en 

bättre bild av organisationen och hur den fungerar, branschspecifika tillvägagångssätt 

och nya perspektiv på arbetsrelaterade problem. Dessutom har adepter rapporterat att 



 

10 
 

diskussionen med mentorn hjälper dem att få bättre självförtroende i sitt eget kunnande 

och motiverar dem till att utveckla sin egen potential (Dougherty, Dreher, Arunachalam, 

& Wilbanks, 2013).  

 

Adepten har också stor nytta av att komma i kontakt med mentorn. Ur mentorn kan ad-

epten få konkret stöd i karriärplanering, specifikt diskussioner med mentorn om vilka 

arbetsmöjligheter finns till förfogande i organisationen och på längre sikt i branschen 

överlag (Eby, 2010). Eby (2010) fann också att adepten inte endast fick stöd i karriärle-

dande frågor utan att diskussionen också gick in på mer privata ärenden, så som balans 

mellan familjen och arbete. Därför kan man se mentorskapet som ett karriär- och psyko-

socialt stöd. Adepter som genomgår mentorskap inom organisationen har också bättre 

välmående och högre engagemang i organisationen än arbetstagare som inte deltagit i 

mentorsprogram (Chun et al., 2012). Det här kan bero på att adepten känner att organi-

sationen bryr sig och satsar på hens utveckling.  

 

Dagens arbetsmarknad bygger långt på kontakter inom branschen. Därför rapporterade 

också adepterna i Eby (2010) forskning att mentorskapet öppnade upp möjligheten till 

nätverkande. Man behöver ett brett nätverk för att kunna marknadsföra sig på arbets-

marknaden. Mentorn är i sig redan en kontakt inom branschen, som också i bästa fall 

kan introducera adepten till andra personer inom branschen (Eby, 2010).  

 

 

2.3 Mentorskap som metod 

 

Mentorskap har sitt ursprung i den grekiska mytologin där Odysseus bad sin vän Mentor 

ta hand om och vaka över sin son medan han var ute i krig. Mera konkret kan man se 

att själva metoden grundar sig i mästare och gesäll - praktiken där en äldre mer erfaren 

person inom ett yrke lär ut det till en yngre kommande expert. Det finns flera definitioner 

av mentorskap som varierar beroende på typ och situation för mentorskapet men i sin 

grund är det samma. Den mest använda definitionen är en äldre mer erfaren person 

(mentorn), som ger stöd för att utveckla en yngre mindre erfaren person (adepten) i sin 

karriärutveckling genom att förbättra hens kunskap och utveckling (Kram, Kathy, 1985; 

Shea, 1992). Det är också den här definitionen som Arcadas mentorprogram har utgått 

ifrån. Kram (1985) är också bland dem första som börjat forska om och utveckla mentor-

skap som en metod för kompetensutveckling inom organisationer och privatlivet.  
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På det mest allmänna planet bygger mentorskap som metod på tanken om utveckling. 

Utvecklingen sker genom diskussioner mellan adept och mentor. Diskussionen kan inte 

vara lösryckt, utan den ska grunda sig på processer och ha en systematik. Det här kallas 

för handlett mentorskap, som helt enkelt ska göra mentorskapet så effektivt som möjligt 

(Juusela, Lillia, & Rinne, 2000). Diskussionerna sker genom planerade träffar mellan 

mentor och adept under en viss utsatt tidsperiod. För att det ska vara mentorskap och 

ha en metod till sig måste diskussionen ha en målsättning (Juusela et al., 2000). Ur en 

organisatorisk synvinkel är mentorskap därför ett väldigt kostnadseffektivt sätt att uppnå 

så mycket som möjligt med så lite resurser som möjligt (Cranwell-Ward, Bossons, & 

Gover, 2004). Utbildningen kan skötas av personer inom organisationer med praktisk 

erfarenhet kring de uppgifter som adepten behöver veta. 

 

Det finns två olika modeller för hur man bygger upp diskussionens processer och syste-

matik; den europeiska och den amerikanska inriktningen. Den amerikanska modellen, 

North American Traditional (NAT), lägger en större fokus på karriärutveckling, där men-

torn förväntas ha en högre position än adepten inom organisationen. I den europeiska 

modellen European Collegiaten (EC), är mentorn mera erfaren men behöver inte ha en 

högre position i arbetslivet. (Clutterbuck, 1998) Det är den europeiska modellen som 

oftast används inom det finländska arbetslivet. Man bör minnas att mentorskap har börjat 

som någonting som sker inom organisationer, men att det inte är begränsat till det. Allt 

oftare har det gått till flera mer komplicerade former av mentorskap som också sker ut-

anför organisationen och till och med mellan personer utanför arbetslivet.  

 

För att mentorskap ska fungera som metod måste man ändå sätta upp specifika mål-

sättningar för mentorskapet i sin helhet och inför varje träff. Det är viktigt att mentor-

skapet är en målinriktad verksamhet, där målet är att hitta och se adeptens kompetenser 

och stödja hen i utvecklingen av dem (Juusela et al., 2000). Utan målsättningar kan dis-

kussionen vandra vidare utan någon specifik bakomliggande tanke och det kan vara 

svårt att veta vad kärnan bakom diskussionen är. 

 

Hur har mentorskap som metod då funnit så stor popularitet? Cranwell-Ward et.al. (2004) 

har hittat både interna och externa orsaker ur ett organisatoriskt perspektiv. De externa 

orsakerna är bl.a. den ovannämnda kostnadseffektiveten i en företagsvärld som upple-

ver allt mera tävlan, globalisering som är orsaker till den nya ekonomiska situationen och 

orsaken till att organisationer behöver arbetstagare med toppkunskap, mångfald på ar-
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betsplatsen, där mentorskap fungerar som ett sätt för minoriteter att uppnå sin fulla pot-

ential samt ett skifte i hur man utvecklar arbetstagare, där mentorskap kan hjälpa att 

bredda kunskapsbasen. 

 

Interna orsaker är t.ex. utmaningen att locka och hålla den bästa arbetskraften, där men-

torskap fungerar som ett sätt att visa arbetstagarna att de värdesätts inom organisat-

ionen, ökad motivation, eftersom ju mera man investerar i sina arbetstagare desto större 

sannolikhet är det att de motiveras samt kunskapshantering inom organisation, där men-

torskap kan hjälpa att dela kunskap bland arbetstagare, utveckla befintlig kunskap och 

se till att arbetsplatsen har en miljö som uppmuntrar informationsdelning. (Cranwell-

Ward et al., 2004) 

 

Mentorskapet har tidigt försökt lösa problemet med att tyst kunskap inom organisationer. 

Kunskap försvinner med personer när de byter arbetsplats, blir äldre och pensioneras 

(Juusela et al., 2000). Tyst kunskap överförs lättare genom diskussioner mellan perso-

ner, då små självklara saker för en själv kan lyftas fram av den andra (ibid). Det här gör 

mentorskap till en bra metod för att se till att essentiell kunskap inte försvinner från orga-

nisationen eller vårt samhälle. Ett konkret exempel är faxmaskiner, som delvis används 

inom t.ex. sjukhus i dagens läge och som tidigare var en allmän hushållsapparat, men 

som yngre generationen inte längre vet hur fungerar. 

 

Man har också försökt locka personer att stanna inom organisationen, hålla arbetstagare 

motiverade och motverka utbrändhet genom mentorskap (Cranwell-Ward et al., 2004; 

Juusela et al., 2000). Mentorskap kan hjälpa individer att skräddarsy in egen arbetskom-

petens och därmed upprätthålla sin egen kunskap inom en konstant ändrande arbets-

marknad (ibid).  

 

Både individen och organisationen har mycket att vinna på mentorskap. Mentorskap be-

höver inte heller specifikt skötas inom en viss organisation, även om det självklart är 

bättre ur organisationens synvinkel. Mentorskap har visat sig vara ett bra sätt för individer 

att sparra och dela på kunskap mellan branscher. Allt fler mentorskap sköts nuförtiden 

av utomstående organisationer som för samman människor. Det positiva med det här är 

att man har en bredare kompetenspool att hämta från, medan det inom organisationen 

finns ett begränsat antal individer. Det har också skett ett viss skifte från mentorskap till 

coaching på de senaste tio åren. Coaching utgår från samma idéer som mentorskap, 

men coachen sparrar adepten utan att komma med råd, vilket mentorn kan göra.  
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Mentorskap fungerar som ett sätt att få in nya tankar om lärande på arbetsplatsen och 

upprätthålla idén livslångt lärande. Inom mentorskapen får deltagarna ta ansvar över sin 

egen utveckling, effektivera sitt lärande, vara med om gemensamt lärande, erfarenheter 

av lärande, ta del av kunskap och erfarenhet samt nya inlärningskunskaper (Juusela et 

al., 2000). Det mest centrala för adepten är ändå att hen i och med mentorskapet verkli-

gen tar ansvar över och kan styra sin egen utveckling.  

 

 

2.3.1 Mentorskapstyper 

Det finns många sätt att kategorisera mentorskap beroende på syftet, målgrupp och kon-

text. Genom forskning har bland annat naturligt, situationsbundet, klassiskt, delvis struk-

turerat, handlett, informellt samt formellt mentorskap definierats (Juusela et al., 2000). 

Gemensamt för dem alla är att de måste vara målinriktade. Den här avhandlingen kom-

mer att fokusera på formellt, organiserat mentorskap.  

 

Den allra grövsta indelning man kan göra är indelningen i formellt eller informellt men-

torskap (Ragins & Cotton, 1999). Skillnaden ligger i att formellt mentorskap är organise-

rat och planerat och båda parterna är medvetna om att mentorskapet sker och vad som 

förväntas av varandra (ibid). Informellt mentorskap är mentorskapsrelationer som växer 

fram organiskt mellan två personer, där den ena har en mentorsroll och den andra är 

adpet (ibid). Inom formellt mentorskap är det viktigt med tydliga utsatta målsättningar för 

organisationen. Dessa mål kan vara förbättring av de anställdas eller kommande anställ-

das kunskap, allmän färdighetsutveckling, utveckling av färdigheter och förmågor samt 

att öka diversiteten i företaget. 

 

En del organisationer som har formella mentorskapsprogram låter vem som helst ställa 

upp som mentor eller adept, medan andra har specifika kriterier och sätt enligt vilka man 

kan få tillgång till programmet (Allen et al., 2006). Formellt mentorskap är oftast tidsbun-

den med en specifik tid för när mentorskapet börjar och slutar (Ragins & Cotton, 1999). 

Mentorskap brukar vara minst sex månader långa, men det ligger ofta på mentorparet 

att komma överens om hur långe de håller på. Båda parterna kan dock officiellt avbryta 

mentorskapet om de så önskar. 

 

Det formella mentorskapet har med tiden delats in i olika underkategorier, beroende på 

hur de byggs upp. En av de vanligaste formerna av formellt mentorskap är strukturerat 
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mentorskap. Det grundar sig i organisationens behov och målsättningar och planeras 

och organiseras. Det här betyder alltså att det finns vissa procedurer mentorsparen ska 

följa som innehåller utbildningar, material etc. Det grundar sig också på att adepten tar 

initiativet och är den drivande kraften i mentorskapet (Juusela et al., 2000). Arcadas 

mentorskap är just organiserat formellt mentorskap, där målsättningen för organisat-

ionen var att stödja unga i deras övergång från högre utbildning till arbetslivet. Struktu-

rerat mentorskap kan ske på organisationens, individens eller en utomstående parts ini-

tiativ. 

 

En annan av de vanligare formerna av formellt mentorskap är organiserat formellt men-

torskap, där en tredje utomstående part fungerar som den gemensamma länken mellan 

mentor och adept. Dessa har blivit speciellt populära på senaste tiden med t.ex. Suomen 

Mentorit som erbjuder organiserat formellt mentorskap och som är en av de största men-

torskapsorganisationerna i Finland. Arcadas mentorskapsprogram är också ett organi-

serat formellt mentorskap. Den tredje partens uppgift är att föra samman mentor och 

adept genom matchning. Den tredje utomstående parten fungerar som den administra-

tiva kraften, som organiserar och planerar mentorskapet. Oftast håller de utbildningar 

och ger stöd under mentorskapets gång samt producerar olika material som men-

torsparen kan använda.  

 

I övrigt är det organiserade formella mentorskapet samma som strukturerat mentorskap. 

De rekryterade adepterna är oftast nästan utexaminerade studeranden eller i början av 

sin karriär medan det i det strukturerade mentorskapet handlar om personer som är i 

början av sin karriär, men som redan en tid varit aktiva i arbetslivet inom sin bransch. I 

praktiken är dock den här gränsen svår att dra, då många studeranden redan jobbar 

heltid utan att vara utexaminerade. 

 

På arbetsplatsen har det blivit allt mer vanligt med peer to peer-modellen av mentorskap. 

Peer to peer-modellen är en form av organiserat mentorskap där en kollega av samma 

status inom organisationen fungerar som en mentor för en (oftast) nyanställd (Cranwell-

Ward et al., 2004). Den här modellen är speciell populärt inom sjukvårds- och lärarbran-

schen, där det finns en stor mängd arbetstagare som jobbar med samma uppgifter. Men-

torn fungerar då som en person som visar hur saker sköts inom organisationen och hjäl-

per hen komma igång med det praktiska. Peer to peer-mentorskap kan också användas 

som ett sätt att utbilda mentorer, minska isolationen för distansjobbare, för specifik kun-

skap (t.ex. föreläsning) och för att öka förståelse mellan olika avdelningar (Cranwell-
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Ward et al., 2004). Det positiva med modellen är att den raderar den hierarkiska upp-

byggnaden som kan uppstå i formellt mentorskap i och med att fokus ligger på en öm-

sesidig utveckling och överföring av kunskap. 

 

 

2.3.2 Mentorsrelationen 

Mentorsrelationen och dess utformning är essentiell för mentorskapet. Till mentorsrelat-

ionen kan man räkna matchningen, som är förarbetet inför mentorskapet samt hur relat-

ionen formas och tar sig i uttryck. De här är viktiga delar, eftersom det kan påverka re-

sultaten av mentorskapet. Om t.ex. mentor eller adept saknar förtroende för varandra, 

kan inte den tillit som krävs uppstå för att de öppet ska kunna diskutera med varandra.  

 

Mentorskapsrelationen sätts igång antingen genom att adepten eller mentorn går med i 

ett mentorprogram eller så växer mentorskapet fram naturligt mellan två personer. Inom 

det formella mentorskapet måste man specifikt rekrytera mentorer, som inte enbart pas-

sar adeptens målsättning utan också deras personlighet, någonting som sköts naturligt 

inom det informella mentorskapet (Weinberg & Lankau, 2011). Vissa program rekryterar 

både adept och mentor samtidigt. Då handlar det om att föra samman rätt mentor med 

rätt adept. Det här kallas för matchning. 

 

Matchning är viktigt, eftersom det är viktigt att mentor och adept kommer överens och 

känner att relationen är bra och givande för deras utveckling. Det här stöds av forskning 

(Block, 2017; Eller, 2014) som menar att relationen har en stor inverkan på mentorskap-

ets effekter både för mentor och adept. För att adepten ska kunna lära sig och utveckla, 

måste relationen innehålla psykologiskt stöd, som leder till förtroende, stöd och upp-

muntrar och skapar en trygg miljö där adepten vågar ställa frågor, uttrycka rädslor och 

lyfta fram en avvikande åsikt (Lankau & Scandura, 2002). 

 

Matchningen görs främst utgående från adeptens målsättning, men också andra kriterier 

måste tas i beaktande. Kriterierna uttrycks som de val den som matchar gör. Beroende 

på personen kan det t.ex. vara viktigt att mentorn har en annorlunda bakgrund än adep-

ten, medan det i andra fall är viktigt att den är den samma. Det här varierar från men-

torspar till mentorspar. Viktiga kriterier är kön, erfarenhet, bakgrund, nationalitet, person-

lighet, kunskap man är ute efter och kunskap man besitter, lärstilar och gemensamma 

intressen (Cranwell-Ward et al., 2004). Det här är endast några av de val man måste 
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göra vid matchningen. Ju mer olika personerna är, desto större risk är det att mentors-

relationen inte blir lyckad, men det finns också större utvecklings- och inlärningspotential 

(ibid). Det motsatta gäller då också naturligtvis. Ju mera gemensamt personer har desto 

mindre risk är involverat i mentorskapet, med då blir utvecklings- och inlärningspotentia-

len också mindre.  

 

Risken i det här fallet är negativa upplevelser, så som brist på förtroende, meningsskilj-

aktigheter etc. Negativa effekter på mentor och adept kan leda till att mentorskapet av-

bryts (Cranwell-Ward et al., 2004), eller att man inte får ut lika mycket av mentorskapet. 

Det kan också leda till att målen inte nås och den utveckling man har hoppats på uteblir. 

Det kan också påverka mentorernas vilja att mentorera i framtiden. Mera grovt sett finns 

det också en större risk för opassande, sexistiskt eller rasistiskt beteende då kön eller 

nationalitet är olika mellan adept och mentor. 

 

Ibland så lyckas matchningen helt enkelt inte och mentorparet väljer att inte fortsätta 

mentorskapet. Oftast är riskuppskattningen värre än det som egentligen sker inom paret, 

men det är ändå viktigt att det finns någon utomstående som adept och mentor kan ta 

kontakt med om de upplevt någonting negativt eller vill avsluta mentorskapet (Cranwell-

Ward et al., 2004). Valet att avsluta mentorskapet kan också göras mellan adept och 

mentor om relationen tillåter det. I Arcadas mentorprogram fanns koordinatorn som kon-

taktperson för båda ifall någondera ville avsluta mentorskapet eller föra fram någonting 

som hänt. Dessutom instruerades paren att skriva under ett mentorkontrakt, där man 

bl.a. kom överens om hur mentorskapet avslutas om någondera eller båda vill göra det. 

 

Om matchningen lyckats borde mentor och adept komma överens om att fortsätta träf-

fas. Man måste ändå ge tid för att låta mentorsrelationen byggas upp och stabiliseras. 

En god mentorsrelation driver mentorskapet framåt och gör det lättare för båda parterna 

att utvecklas och uppnå de utsatta målen (Kupias & Salo, 2014). Den bygger på tillit, 

respekt och växelverkan, vilket kan möjliggöra en utvecklande relation där båda är mo-

tiverande och villiga att lära sig (Kupias & Salo, 2014) Det ligger på både mentorns och 

adeptens ansvar att skapa en utvecklande relation med varandra. Ingendera får se men-

torskapet som ett sätt att utnyttja eller förminska den andra. På mentorns ansvar ligger 

det att verkligen dela med sig av både sina positiva och negativa erfarenheter, låta ad-

epten vara i huvudrollen, vara tålmodig, vara villig att lära sig nya saker och våga vara 

sig själv (Kupias & Salo, 2014). Adepten igen ansvarar för att vara sig själv, ta ansvar 

för sin egen inlärning och utveckling, ha respekt för sin mentor men inte avguda hen, att 
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vara kritisk och ge respons och diskutera öppet om sig själv och sina målsättningar 

(Kupias & Salo, 2014). 

 

 

2.3.3 Problem under mentorskapet 

Även om man enligt bästa förmåga matchat mentor och adept kan det ändå uppstå pro-

blem i mentorskapet. Problemen kan bero på många olika faktorer och kan ta sig i uttryck 

på många olika sätt. Den största orsaken till problem är en dålig matchning mellan adept 

och mentor. Det här kan leda till att det förväntade stödet och att utvecklingen som men-

torskap för med sig uteblir. Andra problem som kan uppstå under mentorskapet är pro-

blem med tidtabellen och distans mellan adept och mentor. (Eby, 2010) 

 

Adepter kan också uppleva besvikelser eller problem inom mentorskapet som direkt re-

laterar till de förväntade förmåner adepten har på mentorskapet överlag och på mentorn. 

Ifall reglerna för mentorskapet inte är tydliga kan adept eller mentor ha orealistiska för-

väntningar inför mentorskapet, som inte uppfylls och leda till negativa upplevelser. Eby 

(2010) har visat att adepter som förväntar sig få synlighet inom organisationen eller in-

sikter i organisationen, som sedan inte realiseras, ser på mentorskapet mer negativt. 

Mera drastiskt kan också adepten uppleva att mentorn försummar sina uppgifter som 

mentor vilket kan leda till att mentorparet inte får lika mycket ut av mentorskapet. Från 

mentorns sida beror det här ofta på att mentorn inte känner sig vara tillräcklig som mentor 

och andra problem inom mentorskapet (Eby, 2010). Problemet i det här faller uppstår då 

från orealistiska förväntningar och otillräcklig utbildning för mentorn. Då båda parterna 

förstår vad mentorskapet innebär och vad som hör till mentorskapsprogrammet minskar 

man risken för att problem uppstår. 

 

Sättet som adepten eller mentorn upplever mentorskapet har en inverkan ifall problem 

eller negativa upplevelser uppkommer. En positiv upplevelse kan leda till att adepten 

lättare fortsätter relationen och till än bättre mentorskapsrelation (Eby, 2010). En positiv 

upplevelse kan också påverka känslan på arbetsplatsen. Det betyder att det motsatta 

också gäller. En negativ upplevelse kan leda till att adepten inte vill fortsätta relationen, 

mentorsrelationen blir sämre och till en deprimerad känsla samt psykologisk tillbakadrag-

ning på arbetsplatsen. (Eby, 2010). Även om en positiv upplevelse har positiva effekter, 

påverkar en negativ upplevelse starkare adepters upplevelser överlag och leder till att 

man snabbare fattade beslut om mentorskapsrelationen (Eby, 2010). För mentorns del 
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kan en negativ upplevelse leda till utbrändhet, påverka mentorskapsrelationens kvalitet 

och leda till att mentorn inte vill mentorera i fortsättningen (Eby, 2010). Det motsatta 

gäller också här, förutom att en positiv upplevelse inte påverkar eller kan förhindra ut-

brändhet. 

 

 

2.4 Kompetens 

 

Mentorskap grundar sig i stora drag på att se både mentorns och adeptens kompetens 

och vilka utvecklingsbehov adepten har. Grundtanken är att mentorn kan hjälpa adepten 

att komma underfund med sina egna kompetenser eller att mentorn själv har dessa kom-

petenser och kan hjälpa adepten utveckla dem själv. 

 

Kompetens har traditionellt sätts som personliga attribut och/eller förmågan att utföra 

uppgifter (Dall'alba & Sandberg, 1996). Dessa attribut är kunskaper, färdigheter och at-

tityder en anskaffar inom sitt eget yrke eller inom uppgifter en utför (ibid). Redan Piaget 

(1957) lyfte fram att personer besitter ett antal generella kompetenser. Ur Piages teori 

om generella kompetenser har teorin om generalisering tagits fram, som betyder att en 

person kan omvandla specifika kontextuella färdigheter till nya situationer (Fischer & 

Farrar, 1987). Generaliseringen lyckas bäst då uppgiften är bekant, omgivningen ger 

personen möjlighet till övning, och såväl stöd och tid att öva kunskapen finns till förfo-

ganden. Dessutom krävs att personen är tillräckligt intelligent och i ett tillstånd där hen 

kan utöva färdigheten (ibid).  

 

Generalisering beskriver dock bättre barns sätt att lära sig allmänna livsfärdigheter än 

implementering av specifika arbetsrelaterade färdigheter och kunskaper. Fischer & Far-

rar (1987) har också försökt beskriva processen kring färdighetsutveckling, där de menar 

att en färdighet kan utvecklas i samspel med miljön och den kognitiva förmågan som 

personer behöver för att utföra färdigheten. Man måste alltså kognitivt kunna förstå och 

klara av att utföra en uppgift, men också förstå i vilken situation färdigheten ska använ-

das. Även om teorin i sig är någonting som passar in i hur man som vuxen skaffar kom-

petenser för arbetslivet, anser Fischer & Farrar (1987) att den här processen tar slut vid 

30-års åldern. Det här är i rak motsats till dagens samhälle, där vikten av livslångt lärande 

poängteras och är en förutsättning för arbetslivet. I livslångt lärande ser man att männi-

skan lär sig, anpassar sig och utvecklas hela livet ut. Det livslånga lärandet anses också 
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vara en persons rättighet och skyldighet, och ett sätt att upprätthålla det finska välfärds-

samhället och demokratin. 

 

Generalisering är ändå en relevant förmåga eftersom den största kritiken till den tradit-

ionella synen på kompetens är att man avlägsnar kontexten från kunskaperna, färdig-

heterna och attityderna (Dall'alba & Sandberg, 1996). Redan som barn lär man sig ge-

nom att också förstå kontext (Fischer & Farrar, 1987), vilket också torde stämma för 

vuxna. Dall´Alba & Sandberg (1996) har därför lyft fram vikten av att placera den upp-

levda upplevelsen i kompetensens centrum och med förlängning kompetensutveckling. 

Det här betyder den levda upplevelsen gör att personen och arbetsuppgiften enas då 

uppgiften utförs. De (ibid) menar därför att kompetensutveckling leder till en djupare för-

ståelse av uppgiften, färdigheten och kunskapen genom praktisk utföring av arbetet. 

Kompetens betyder alltså att en individ har förmågan att förena teoretisk kunskap med 

praktiskt kunnande. 

 

Ellström (1992) menar att begreppet kompetens kan ses ur ett individ- eller arbetsper-

spektiv. Han definierar arbete som problem eller uppgifter som en person eller grupp ska 

lösa för att nå ett resultat. Individen har här frihet att bestämma hur hen löser problemet 

och med vilka kriterier. Ellström (1992) kommer då fram till definitionen av kompetens 

som ”en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller 

kontext” (1992, s.21). Beroende på yrke är den här handlingsförmågan uppbyggd av 

olika saker, eftersom varje yrke och uppgift kräver varierande yrkesfärdigheter och kom-

petenser. Ellström (1992, s. 21) lyfter fram fem olika sorters förmågor eller kompetenser 

nämligen: psykomotoriska faktorer (praktiska färdigheter), kognitiva faktorer (kun-

skaper), affektiva faktorer (motivationella och emotionella faktorer), personlighetsfak-

torer (t.ex. självförtroende) samt sociala faktorer (förmåga att samarbeta). Alla dessa 

förmågor går att utveckla endera på individens eget initiativ eller med kompetensutveckl-

ingsmetoder ur organisationens synvinkel. Fokus ligger ofta på att utveckla de psykomo-

toriska och kognitiva faktorerna, eftersom de också anskaffas när individen utbildar sig 

till ett yrke eller inom ett område. 

 

Begreppen färdighet (skill) används oftast synonymt till kompetens i engelskspråkig 

forskning, vilket gör det svårt att begreppsmässigt skilja på kompetens och färdigheter. 

Färdigheter är kort sagt det praktiska kunnandet, även om det inte behöver vara tradit-

ionellt praktiska färdigheter i sig. En prominent teori är teorin om färdighetsanskaffning 

(Skill acqusition theory) som på djupet går igenom hur personer lär sig nya färdigheter 
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från inlärning till praktisk användning (DeKeyser, 2015). Ur en arbetslivssynvinkel hand-

lar det om yrkesfärdigheter. När yrkesfärdigheter och kompetens används ur det här 

perspektivet är det viktigt att minnas att det sker ur relation till en viss uppgift som förkla-

rats närmare ovan (Ellström, 1992). 

 

 

2.5 Kompetensutveckling 

 

Begreppet kompetensutveckling är också svårdefinierat. Problematiken ligger till stor del 

i att man i olika länder och språk använder sig av många olika begrepp för fenomenet 

som inte kan översättas. På svenska talar man om bl.a. kompetensutveckling, 

professionell utveckling, personlig utveckling, inlärning på arbetsplatsen och livslångt 

lärande. Dessa begrepp innefattar olika dimensioner som inte alltid är överförbara 

sinsemellan. Livslångt lärande t.ex. betyder att man lär sig hela livet igenom och att 

lärandet inte enbart sker inom det formella lärande (Ellström, 2010). Det här betyder att 

livslångt lärande sker på arbetsplatsen men också i vardagen utanför arbetsplatsen. I 

den här avhandlingen ligger fokus på kompetensutveckling, personlig utveckling och 

professionell utveckling. 

 

Vad är då kompetensutveckling? Ellström (1992) har definierat kompetensutveckling 

som åtgärder där man vill öka arbetstagarnas potentiella handlingsförmåga i en viss 

uppgift, situation eller kontext. Det handlar alltså inte bara om yrkeskunskap, utan det 

kan också handla om social kompetens och oskrivna regler kring handlande som är 

obekanta från förr. Rönnqvist (1992) har utgått från Ellströms definition och definierar 

kompetensutveckling som olika åtgärder eller system som strävar efter att uppfylla ett 

behov av kompetens inom organisationen. Behovet för kompetensutveckling uppstår då 

den verkliga kompetensen i organisationen inte motsvarar det behov som organisationen 

har. Rönnqvist (1992) lyfter fram tre olika sätt som det här behovet kan fyllas. Dessa är 

1) intern rekrytering, befordran och rörlighet inom organisation, 2) formell och icke-

formell utbildning av personal och 3) olika former av verksamhets- och 

organisationsförändringar.  

 

Senare har Ellström (2010) utvecklat sin definition av kompetensutveckling. Han talar 

fortfarande om kompetensutveckling som en beteckning för olika åtgärder som kan tas 

för att påverka utbudet av kompetens inom organisationen och nämner samma åtgärder 

som Rönnqvist, men utöver det här lyfter han också fram lärande i samband med dagliga 



 

21 
 

arbetsuppgifter, alltså ”on the job learning” (Ellström, 2010). Det är också viktigt att lyfta 

fram att det finns skillnader mellan individuell kompetensutveckling och organisatorisk 

kompetensutveckling. Mentorskap har vuxit fram som en kompetensutvecklingsmetod, 

vilket betyder att syftet med mentorskap på ett visst plan är att fylla en kompetensbrist. 

Enligt Ellströms (2010) definition, hör mentorskapet till en formell eller icke-formell 

utbildning av personalen. Fokus har främst legat på adeptens utveckling, men senare 

har man också fokuserat på mentorns kompetensutveckling i och med mentorskap. 

 

För att kompetensutveckling ska fungera måste organisationerna ha en plan eller strategi 

för kompetensutvecklingen. Utan en strategi blir satsningarna på 

kompetensutvecklingen sporadiska, lösryckta och kan inte förväntas ha samma effekt 

som när man planerat kompetensutvecklingen. En strategi för kompetensutveckling är 

aktiviteter som är bestående till en viss mån och som är växt fram ur handlingsmönster 

i organisationen eller formulerade mål och som påverkar kompetensen i organisationen 

på organisationsnivå och/eller individuell nivå (Rönnqvist, 2001).  

 

I utvärderingen av kompetensutvecklingen i små och medelstora företag i det svenska 

mål 3 programmet har man sedan kommit fram till tre olika strategier för hurdana 

metoder man använder för att öka kompetens i strategierna. Dessa strategier är: ”Lära-

på-jobbet”-strategin, där man utgår från att kompetensen utvecklas bäst på 

arbetsplatsen med genom att arbeta och kan ses som en interaktiv strategi. ”Lära-sig-

själv”-strategin, betonar mer formellt lärande med utomstående kurser och litteratur. 

Strategin är därför linjär och ser kompetens som någonting man lär sig och sedan 

implementerar i arbetet i andra hand. Den sista strategin är ”Lära-av- andra”- strategin 

där man fokuserar på nätverk och externa studiebesök. Det här utnyttjar då 

benchmarking i strategin. (Ellström, 2010) 

 

Dessa strategier kan och brukar kombineras (Ellström, 2010). Ellström (ibid) menar att 

en ’lära-sig-själv’-strategi leder till individuell kompetensutveckling, men att 

kompetensen då inte nödvändigtvis kommer till uttryck på arbetsplatsen och inte är till 

nytta för organisationen. Ur individens synvinkel är däremot den här formen den mest 

givande, eftersom det ger mest resultat för personen, även om inte organisationen får 

nytta av det. Mentorskap kan anses vara en form av lära-sig-själv- strategi. Mentorskapet 

är organiserat och har målsättningar, men det som diskuterar är upp till individerna att ta 

till vara.  
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Ellström (2010) definierar kompetensutvecklingseffekter som ett resultat av en 

utbildningsform som en förändring hos en individ eller en grupp. Det är viktigt att lyfta 

fram att förändringarna kan ta olika form. Effekterna kan vara oönskade, generella, icke-

avsedda eller det motsatta. De kan också uppstå på längre eller kortare sikt (Ellström, 

2010). Effekterna från individens synvinkel är bl.a. den utveckling som skett. Kirkpatrick 

(1959) är bland de första som tagit fram effekter av kompetensutveckling. Han delar upp 

det i fyra effekter som är 1) deltagarnas attityder till utbildningen och resultaten av den, 

2) nya kunskaper och färdigheter på individnivå, 3) individen utför arbetsuppgifter bättre, 

3) bättre prestationer på verksamhets- eller organisationsnivå. Den här modellen talar 

om kompetensutveckling som utbildningsprogram i form av formellt lärande och tar inte 

på samma vis i beaktande informellt och integrerat lärande. Tanken är alltså att man 

borde uppnå effekter på alla nivåer. Det handlar om en komplex relation där effekterna 

samverkar mellan nivåerna (Ellström, 2010). 

 

Ur individens synvinkel är kompetensutveckling för det mesta positivt. Det har i flera 

forskningar kommit fram att kompetensutveckling kan öka personens self-efficacy, 

(Jönsson & Schölin, 2016; Nordhaug, 1991) solidaritet och förståelse för 

organisationskulturen (Tuomisto, 1986). Förutom det här har Ellström & Kock (2008) 

argumenterat för att kompetensutveckling kan öka motivationen och påverka 

organisationen som lärandemiljö. Jönsson & Schölin (2016) har i motsats till det här 

kommit fram till att formellt lärande vid en organisation i förändring inte stöder de tidigare 

nämnda effekterna. I deras undersökning upplevde arbetstagarna en lägre nivå av 

inlärning, arbetsengagemang och arbetstillfredsställelse och ingen skillnad i self-efficacy 

(Ellström & Kock, 2008). Det här kan dock bero på organisationens situation, som vid 

tillfället av undersökningen genomgick en stor förändring och det fanns risk för 

uppsägningar, samt att forskningen skedde utanför arbetstid (ibid). Kompetensutveckling 

som sker under arbetstid är mest effektiv och ger upphov till lärande bland personalen. 

Det här hänvisar alltså till on-the-job-learning, deltagande i utbildning, hålla sig à jour 

med professionell litteratur, samarbete utanför arbetsgemenskapen, och användning av 

kunskap man fått utanför arbetsplatsen (Paloniemi, 2006). Mentorskap passar in på 

många av dessa påståenden vilket, betyder att det för organisationer borde vara mer 

lönsamt att fokusera på mentorskap, eftersom det leder till mera positiva effekter än 

formella utbildningsformer. 
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2.5.1 Personlig utveckling och professionell utveckling 

Ovan har kompetensutveckling diskuterats i detalj. Kompetensutveckling är för det 

mesta planerat ur organisationens synvinkel och med organisationens kompetensbehov 

i åtanke. Personlig och professionell utveckling ser däremot på kompetensbehovet ur 

individens synvinkel; vilka yrkeskunskaper och personliga kunskaper personen behöver 

och vill utveckla. Individens personliga och professionella utveckling är oftast ändå en 

del av organisationens kompetensutveckling och går ofta hand i hand. I den här avhand-

lingen ligger fokus på den personliga utvecklingen på det personliga lärandet, som är 

kunskapsanskaffning, kompetens och färdigheter (Kram, K. E., 1996).  
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3 Forskningsuppgift och forskningsfrågor  

 

Mentorskap har tydliga positiva effekter på adepten (t.ex. Kalipci, 2018) och enligt 

forskning är också mentorskap en positiv upplevelse för mentorerna (se kapitel 2.2.) 

Därför är det relevant att mera ingående ser på mentorns upplevelser av mentorskap 

och vilken nytta de har haft av det i sitt personliga liv och i arbetslivet. Dessutom har 

mentorskap vunnit mark som en form av kompetensutveckling, vilket ger en orsak att 

granska vilken inverkan mentorskap har på mentorns kompetens.  

 

Syftet med den här avhandlingen är därför att ta reda på mentorns upplevda effekter av 

mentorskap, som tidigare nämnts. Det ligger även i avhandlingens intresse att öppna 

upp mentorernas tankar om kompetens, professionell utveckling och personlig 

utveckling. För att kunna utvärdera vad mentorerna upplevt att de fått ut av mentorskapet 

måste man också förstå vad de anser att de har kunnat utveckla. Forskningsfrågorna är 

därför följande: 

 

1. Vad upplever mentorn att hen lärt sig under mentorskapet? 

2. Vad lyfter mentorn fram som viktigt i mentorskapet? 

3. Hur ser mentorerna på begreppet kompetens och vilka kompetenser anser de 

vara relevanta för att vara mentor? 

4. Hur har mentorskapet hjälpt mentorn i sin personliga och professionella 

utveckling? 

 

Hypotesen är att mentorerna har fått ut mycket av mentorskapet, att de kan peka på 

positiva effekter de upplevt, att de får en bättre förståelse av sig själv och det egna 

kunnande samt att de får en positiv förstärkning om sig själva som arbetstagare och 

sakkunniga i sitt område. 
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4 Genomförande 

 

Den här studien är kvalitativ till sin karaktär, eftersom syftet är att ta reda på personers 

subjektiva upplevda effekter av mentorskap. Jag undersökte dessa upplevda effekter 

genom att intervjua fyra personer som deltagit i Arcadas mentorsprogram. Syftet är som 

tidigare nämnts att ta reda på mentorernas upplevelser kring mentorskap och kompe-

tensutveckling. Forskningen är hermeneutisk till sin ansats, medan intervjuerna kommer 

analyseras med hjälp av innehållsanalys. I det här kapitlet kommer jag diskutera herme-

neutik som forskningsmetod, den hermeneutiska cirkeln och innehållsanalys som ana-

lysmetod. Dessutom kommer jag öppna upp den kvalitativa forskningsintervjun och sät-

tet som studien genomförts att beskrivas. och hur jag genomfört den här studien. 

 

Inom den kvalitativa forskningspraktiken finns det många olika ansatser, 

insamlingsmetoder och analysmetoder. Nedan kommer jag att presentera de metoder 

som jag valt för avhandlingen mera ingående. 

 

 

4.1 Hermeneutik 

 

Den hermeneutiska forskningsansatsen ligger som grund för den här avhandlingen. Her-

meneutik handlar om att hitta mening i text, språk, mänskliga handlingar och fenomen 

(Grimen & Gilje, 2007). Ordet hermeneutik kommer från det grekiska ordet “hermeneu-

ein” som oftast översätts till “att tolka”. För att finna meningen i dessa fenomen och texter 

måste de tolkas och förstås. Hermeneutik är alltså i sin grund en tolkningslära. Grunden 

till att man kan tolka fenomen och att olika forskare kan komma till samma insikter är att 

man har en gemensam historisk och kulturell bakgrund (Grimen & Gilje, 2007). Det här 

kan kopplas till teorin om socialisering, enligt vilken man blir uppfostrad till att upprätthålla 

vissa samhälleliga och kulturella normer och regler. Det här betyder ändå inte att man 

alltid har den kunskap som krävs för att kunna tolka och förstå vad någon annan försöker 

förmedla, varför hermeneutiken behandlar de problem som kan uppstå då man tolkar 

och förstår fenomen och texter (Grimen & Gilje, 2007). 

 

Hermeneutik lämpar sig för pedagogisk forskning, p.g.a. av det stora antalet menings-

fulla fenomen så som handlingar och muntliga uttalanden som finns inom pedagogiken 
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(Grimen & Gilje, 2007). Inom den moderna hermeneutiken har begreppet för menings-

fulla fenomen vidgats, vilket gör att också beteendemönster, normer, regler, värderingar 

och sociala rollmönster inkluderats (ibid). P.g.a. det här lämpar sig hermeneutik även för 

att tolka intervjuer som söker djupare mening i personers egna uttalanden om fenomen 

som sker i nuet. Ett argument mot hermeneutik som metod för att tolka intervjuer är att 

forskaren är närvarande när uttalandet sker, vilket starkt kan påverka vad som sägs och 

vad som blir osagt. Eftersom hermeneutik också i sin grund inte tror att man kan finna 

kärnan av ett fenomen och tar beaktande att forskarens egna åsikter kan påverka resul-

tatet kan det ändå anses vara en passande metod. 

Hermeneutiken står för ett subjektivt och relativt synsätt där verkligheten är beroende av 

iakttagaren. Verkligheten kan därför tolkas på olika sätt och är mångfacetterad. Herme-

neutiken utgår därför också alltid från forskarens egna kultur, språk och sammanhang 

och därför måste också de tolkningar som görs relateras till detta (Wadenström, 2003). 

En hermeneutisk forskningsansats vill förstå hur människor tänker och föreställer sig 

världen och detta kan man bland annat komma åt genom att se på de tankar som finns 

i texter och bilder (Skoglund, 2012). I den här avhandlingen är texten intervjuerna som 

transkriberas. Det som man får fram ur texterna än inte kompletta tankar utan endast en 

liten del av dem, eftersom allt man tänkt inte förs fram i text, tal eller bild. 

 

Vissa saker utelämnas för att de anses redan vara så välkända i den tid man lever i att 

man inte behöver upprepa det. Annat läggs till i en text för att det förväntas vara med i 

en text av den typen. Man kan även hitta en känsla av självcensur i texter då det handlar 

om att den andra kanske lämnar bort något för att hen har en uppfattning som inte är 

“politiskt korrekt” och kan provocera eller förolämpa andra. Dessutom räcker det inte 

med att personen själv redigerar sin text utan även andra därpå redigerar och har infly-

tande på vad som slutligen väljs i texten (Skoglund, 2012). I intervjusammanhang kan 

det här vara speciellt känsligt, eftersom man sällan säger kontroversiella åsikter till en 

främling. Det är på forskarens ansvar att skapa en miljö där så lite censur som möjligt 

uppstår. En konsekvens till att vilja komma åt någon annans föreställningar leder till att 

man alltid måste tolka. Det är därför som hermeneutiken passar bra till just den typen av 

studier i vilka man vill komma åt olika typer av föreställningar (Skoglund, 2012). Det här 

stöder valet av hermeneutik som metod för den här avhandlingen eftersom syftet är 

komma fram till mentorernas upplevelser och deras tankar kring kompetens, mentor-

skapets gång och vad de fått ut av mentorskapet. 
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4.1.1 Den hermeneutiska cirkeln 

Med den hermeneutiska cirkeln försöker man förklara sambanden mellan det man tolkar 

och vår förståelse av det som tolkas. Tolkningen sker stegvis och man går vidare i cirkeln 

tills man kommit fram till ett svar. För att göra det måste man först ha en tydlig frågeställ-

ning för vad man vill veta och man måste ha ställt en konkret fråga för att komma fram 

till svaret. Dessa är forskningsfrågorna för studien. Efter det här kan man börja tolka. 

Den hermeneutiska cirkeln grundar sig på att man hela tiden pendlar. Man pendlar mel-

lan en djupdykning i materialet och tolkning av enskilda formuleringar för att sedan dra 

ut igen för att tolka helheten. Man pendlar också mellan nya insikter och det man redan 

vet om ämnet för att kunna hitta det som inte stämmer överens med eller fattas från den 

kunskap man haft av fenomenet sedan tidigare. (Grimen & Gilje, 2007; Hartman, 2004; 

Skoglund, 2012) I andra ordalag handlar det om en process där man delar upp inform-

ation samtidigt som man går mot en delad förståelse av dessa delar för att sedan skapa 

en helt ny enhetlig förståelse av fenomenet (Bennetts, 2004).  

 

Hermeneutik kräver alltså att man har tidigare kunskap i ämnet och förstår ens egna och 

subjektets referenser (Bennetts, 2004). Det gäller alltså att lägga allting i ett samman-

hang. För att kunna göra det här betyder det att man måste man först göra en allmän 

tolkning till materialet för att få fram vad som i första hand kommer fram. Det här kräver 

bakgrund till materialet (Grimen & Gilje, 2007; Hartman, 2004; Skoglund, 2012).I en in-

tervju är det därför essentiellt att inte bara fokusera på det primära forskningsintresset, 

utan också att öppna upp informanternas bakgrund i allmänhet och andra intressen som 

relaterar till ämnet.  

 

Det viktigaste i hermeneutik är att man har bevis för sina tolkningar och att alla dessa 

olika tolkningar passar in i helheten. Det problematiska är att det kan finnas många olika 

tolkningsförlag på fenomen som har stor betydelse för vårt samhälle. Detta kallas för 

tolkningspluralism. Sist och slutligen ska man komma ihåg att de tolkningar man gör 

aldrig kan vara säkra, eftersom man inom hermeneutik inte anser att det kan finnas totala 

singulära sanningar i världen. Som forskare kan man inte alltid veta om tolkningen är 

styrd av ens egna förståelser istället för det som verkligen finns där. (Grimen & Gilje, 

2007; Hartman, 2004; Skoglund, 2012) 

 

I hermeneutiken är man hela tiden medveten om att ens egna tidigare upplevelser och 

ens förståelse om det man forskar i färgar av sig på resultaten. Ens egen kontext och 

utgångspunkt är konstant närvarande i forskningen. Inom hermeneutiken anser man inte 
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att det är möjligt att komma till kärnan i ett fenomen, utan strävan ligger i att försöka 

återge det så noggrant som det är möjligt. 

 

 

4.2 Semistrukturerad temaintervju som insamlingsmetod 

 

Jag använder mig av intervjuer som insamlingsmetod för den här avhandlingen. Ef-

tersom forskningen är kvalitativ till sin natur handlar det således om kvalitativa forsk-

ningsintervjuer. Intervjuer används då man vill veta vad en person anser eller varför de 

gör som de gör (Tuomi & Sarajärvi, 2018). En kvalitativ intervju vill upptäcka och förstå 

egenskaper för ett fenomen (Svensson & Starrin, 1996). Den här studien strävar efter att 

få fram mentorernas egna upplevelser om mentorskap, kompetens och personlig ut-

veckling, vilket gör intervjun lämplig som insamlingsmetod. 

 

Beroende på hur man filosofiskt ser på kunskap kan den kvalitativa forskningsintervjun 

ge olika resultat, alltså upphov till olika typer av kunskap. Man kan endera se att den är 

en källa till doxa, alltså egna upplevelser, begär och uppfattningar, eller episteme, alltså 

giltig kunskap, där den kvalitativa forskningsintervjun ge upphov till båda (Kvale & Brink-

mann, 2009). Beroende på forskningsansats och forskarens ontologi kan man härleda 

ifall doxa kan leda till episteme. I hermeneutiken som filosofi anser man att det inte finns 

objektiva sanningar, utan att sanning och kunskap kommer ur det uppfattande livet och 

tolkningen av denna. Därför kan man anse att en kvalitativ forskningsintervju kan leda till 

viktig och relevant kunskap om ett fenomen ur just informanternas synvinklar. 

 

Tuomi & Sarajärvi (2018) lyfter fram att styrkan med intervjuer ligger i flexibilitet, där man 

har möjlighet att upprepa sig och reda ut oklarheter i stunden. Dessutom kan man välja 

sina informanter så att de har erfarenhet och kunskap om det ämne man forskar i så att 

forskningsmaterialet inte blir för knappt. Metoden präglas också av att man försöker väg-

leda diskussionen för att nå de mål forskaren satt upp och att man ser informanten som 

en medskapare i intervjun (Svensson & Starrin, 1996). Tuomi & Sarajärvi (2018) menar 

också att intervjuer ger forskaren möjlighet att ställa frågor i den ordning som är pas-

sande för situationen. Man kan också argumentera för att det är omöjligt att veta vilka 

frågor som är relevanta på förhand, utan det är någonting man endast kan ta reda på i 

stunden (Svensson & Starrin, 1996). Den här studien bygger på en semikonstruerad 

forskningsintervju, eftersom metodinsamlingen passar mitt forskningssyfte.  
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För att få ut så mycket av intervjun som möjligt kan det också vara skäl att ge ut forsk-

ningsfrågorna till informanterna på förhand, vilket också kan ses som forskningsetiskt 

berättigat då informanterna ska veta vad det är de intervjuas om (Tuomi & Sarajärvi, 

2018). Det här talar däremot emot den semistrukturerad intervjuns natur, eftersom den 

semistrukturerade intervjun är en vägledd diskussion (Svensson & Starrin, 1996). Ifall 

styrkan i en kvalitativ intervju är dess fria natur och att olika svar kan leda till nya frågor 

kan det vara svårt för informanten att avleda från de redan givna frågorna. I den här 

studien har jag valt att inte skicka ut frågorna på förhand, utan endast berättat för infor-

manterna om vad min forskning har för syfte och att jag kommer utföra intervjuer som 

tar ungefär en timme. 

 

En kvalitativ forskningsintervju ser olika ut beroende på syftet med intervjun och studiens 

uppbyggnad. Vanliga typer av kvalitativa forskningsintervjuer är temaintervjuer och dju-

pintervjuer. En temaintervju är en semistrukturerad intervju där frågorna behandlar på 

förhand utvalda centrala teman för forskningen (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Det här inne-

fattar också mera klargörande frågor kring temat. Fördelen med en temaintervju ligger i 

att man p.g.a. den semikonstruerade uppbyggnaden har rum att reagera på det infor-

manten säger och att ställa klargörande frågor utifrån det som kommer fram i intervjun 

(ibid). 

 

Temaintervjun passar bra till den hermeneutiska ansatsen, eftersom intervjufrågorna för-

utsätter att forskaren redan på förhand är insatt i temat och kan ställa relevanta frågor 

utgående från den här kunskapen. Frågorna ska alltid vara relevanta både till problem-

ställningen och forskningsfrågorna, som igen grundar sig på den vetenskapliga teorin 

(Kvale & Brinkmann, 2009; Svensson & Starrin, 1996; Tuomi & Sarajärvi, 2018). Tema-

intervjun antar också att informanterna är experter på samma vis som forskaren. Det 

betyder att temaintervjuerna till sin grund understryker att informanterna kan öppna upp 

fenomenet på samma sätt som forskaren, medan djupintervjuer låter informanten berätta 

om sina egna upplevelser gällande fenomenet utan att de behöver inneha samma ex-

pertkännedom som forskaren (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Det är däremot forskarens upp-

gift och roll att se till att frågorna ställs på ett sådant sätt att informanten kan svara på 

frågorna så att det tillför till materialet och att det leder till ny information (Kvale & Brink-

mann, 2009; Svensson & Starrin, 1996). Därför är det också viktigt att forskaren inte 

låser in sig på vad man redan vet om ämnet, utan att man är öppen för ny information 

och är delaktig i stunden (Svensson & Starrin, 1996). 
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Intervjuerna som utförts i studien kan klassas som semikonstruerade temaintervjuer. In-

tervjuerna är tematiska, eftersom de berör ett visst ämne utgående från mina forsknings-

frågor. Jag anser att informanterna är experter inom det ämne som frågorna berör, ef-

tersom det är fråga om informanternas egna upplevelser om någonting de alla varit med 

om. Intervjuerna är semikonstruerade för att ge mig mera frihet att ställa uppföljande 

frågor och för att intervjun ska ha en mera diskuterande känsla.  

 

 

4.2.1 Intervjuguiden och den praktiska utföringen av intervjuerna 

Ovan har det diskuterats hur den kvalitativa intervjun till sin natur är passande för den 

här forskningen, men det har inte närmare diskuterats hur man ställer och jobbar fram 

passande intervjufrågor. Svensson och Starrin (1996) lyfter fram att det är essentiellt för 

en forskare att ha en s.k. metakommunikativ kompetens som betyder att man har en 

förståelse av vilka normer som styr samtalet i vårt samhälle. På det sättet kan man und-

vika procedurproblem. Ett procedurproblem innebär att frågorna är ställda på ett sådant 

vis att informanten inte kan svara på frågorna (Svensson & Starrin, 1996). I praktiken 

betyder det här att man ska intervjua personen genom att använda ett språk de förstår 

och känner sig hemma med.  

 

Med det här i åtanke ska man bygga upp en intervjuguide, som är gemensam för alla 

intervjuer. Samtidigt tillåts den enskilda intervjun alltid att finnas i nuet och den leds av 

det som sägs, inte det som står i guiden. Man bör därför jobba fram intervjuguiden, ge-

nom att jobba fram frågor som man tror kan vara relevanta för forskningen, och sedan 

gallra i dessa utifrån vad forskningen säger för att komma fram till en första utkast 

(Svensson & Starrin, 1996). Guiden bör testas för man ska komma fram till den slutgiltiga 

intervjuguiden, där man har olika teman som sedan innehåller de konkreta frågorna 

(ibid).  

 

Utgående från det här jobbade jag fram en intervjuguide (bilaga 1), som jag hade med 

mig för varje intervju. Frågorna baserade sig på en tidigare magistersavhandling vid 

Tammerfors universitet (Matikainen, 2005), samt tidigare forskning kring vad mentorn 

fått ut av mentorskapet som presenteras i kapitel 2.2. Frågorna uppdelade enligt tema 

och enligt mina forskningsfrågor. 
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Intervjuerna varade ungefär en timme och utfördes på en plats som informanten fått 

välja. En intervju gjordes på informantens kontor, medan de andra utfördes på ett café 

på förslag av mig eller informanten. Alla intervjuer gjordes i Helsingfors. Tanken var att 

informanterna kunde känna sig bekväma i situationen och därför gav jag dem alltid möj-

lighet att föreslå tid och plats för intervju, så det passade deras schema bäst. Allt som 

allt utförde jag fyra intervjuer. 

 

Intervjuguiden är detaljerad då jag ville ha den som stöd för följdfrågor. I stunden försökte 

jag hålla mig till intervjuguidens uppbyggnad, men lät mig föras med av informantens 

sätt att diskutera och frågade frågor i den ordning de kom upp naturligt, för att sedan 

återkomma till guiden då det spåret diskuterats slut. Ifall informanten redan hade svarat 

på frågor som jag hade planerat ställa hoppade jag över dem, om jag inte upplevde att 

jag behövde mera information om just det ämne. 

 

Den största utmaningen var att skilja de de situationer där jag kunde pressa på infor-

manten att förtydliga sitt svar från de situationer då man kunde anse att frågan var slut-

diskuterad. Det fanns situationer då jag upplevde att jag inte fått direkt svar av min infor-

mant, men att en följdfråga kunna göra situationen mera spänd. I sådana situationer 

försökte jag få mera information i ett senare skede med en annorlunda fråga, eller så 

ställde jag en mindre relevant följdfråga för att göra informanten mera avslappnad. 

 

 

4.3 Urval och informanter 

 

Den här avhandlingen utfördes som en del i projektet Stora Komet vid föreningen Luckan 

rf. Inom projektet utvecklades ett mentorprogram för Arcadas studerande. Mina 

informanter valdes ut naturligt, genom att de alla var mentorer som deltagit i Arcadas 

mentorskapsprogram under hösten 2018. I början av programmet, då jag också beslöt 

att skriva om ämnet fanns det 10 mentorpar med i programmet. Den här siffran blev 

mindre pga. många inte hade möjlighet att delta i programmet, även om de tidigare 

anmält sig. Dessutom fanns det några personer som efter första träffen valde att inte 

fortsätta med sitt mentorskap. I slutändan var det fyra mentorer som gav sitt medgivande 

till att delta i intervjuer i slutet av deras mentorsperiod då jag kontaktade dem.  
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Informanterna har alla redan en längre tid jobbat inom sina respektive branscher och 

hade alla kontakter till Arcada på ett sätt eller annat. Samtliga mentorer som avslutade 

programmet deltog i intervjuerna. Jag har valt att inte nämna mentorernas kön för att 

anonymisera mentorsparen samt eftersom jag inte anser det vara relevant för den här 

studien. 

 

Mentor 1 har utbildningsbakgrund som merkonom och har i 20 år jobbat inom försäljning. 

Då hen deltog i mentorskapet hade hen uppgifter inom försäljning, planering och mark-

nadsföring, men har numera fått ett nytt jobb med chefsuppgifter inom samma företag. I 

mentorskapet hade mentorparet som mål att jobba med försäljning. 

 

Mentor 2 jobbar som frilansfotograf med 5-10 års erfarenhet under bältet. I mentorskapet 

hade mentorparet som mål att jobba med olika praktiska saker kring fotografering och 

för att hjälpa adepten få en bättre bild av ljud och bildlandskap. 

 

Mentor 3 har ett administrativt jobb inom hälsovårds- och socialbranschen. Målet i men-

torskapet var för adepten att få en bättre bild av mentorns bransch och hur hen kunde 

inrikta sig i den. Adepten ville skriva sitt slutarbete inom branschen och önskade också 

få idéer om vad hens slutarbete kunde handla om. 

 

Mentor 4 jobbar som egenföretagare inom coaching och har lång erfarenhet av både 

mentorskap och coaching. Tidigare har hen jobbat inom HR, idrott och skolvärden. Målet 

i mentorskapet var för adepten att hitta motivation till sitt slutarbete. 

 

 

4.4 Kvalitativ innehållsanalys 

 

Innehållsanalys är till sin natur textanalys som söker efter en mening i texten (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018). Enligt Tuomi & Sarajärvi (2018) är kvalitativ innehållsanalys en strävan 

efter att beskriva innehållet i en text i ord, till skillnad från att lyfta fram kvantitativa ex-

empel på textens innehåll. Det handlar om att på ett systematiskt sätt hitta mening i det 

kvalitativa materialet (Schreier, 2012). Det viktigaste är att inte mista någonting ur inne-

hållet, då man organiserar texten i en för forskningen tydlig ordning (Tuomas & Sarajärvi 

2018; Schreier, 2012).  
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Tuomi & Sarajärvi (2018) lyfter fram innehållsanalys som en analysform som inte leds 

av någon teori och som därför är bra att tillämpa tillsammans med andra teorier. I det här 

fallet handlar det om en hermeneutisk ansats där innehållsanalysen används som me-

tod. Schreier (2012) menar dock att innehållsanalys skiljer sig från de metoder som har 

sin grund i den hermeneutiska traditionen, eftersom man med innehållsanalysen förstår 

innehållet ur den vinkling studie genomförts, och inte får en förstålse för hela materialet. 

s. Det här exkluderar dock inte användningen av innehållsanalys som en del av en studie 

med hermeneutisk ansats, eftersom grundtanken är att forskaren förstår och tolkar tex-

ten ur det kontext forskningen utförts. Det som gör innehållsanalysen kvalitativ är just att 

den kräver att forskaren tolkar materialet i fråga och att den här tolkningen inte är stan-

dardiserad på förhand utan utgår i från forskaren själv (Schreier, 2012).  

 

Det material man samlar in måste behöva texttolkning för att man ska kunna tillämpa 

kvalitativ innehållsanalys. (Schreier, 2012). Analys av en kvalitativ text innefattar fem 

olika steg: 

 

”1. Besluta vad som är intressant i materialet och gör ett starkt beslut! 

2a. Gå igenom materialet, ta ut och anteckna de saker, som ingår i det som in-

tresserar dig 

2b. Allt annat blir utanför den här studien! 

2c. Samla de antecknade sakerna och skilj dem från det övriga materialet 

3. Klassificera, tematisera eller typifiera materialet 

4. Skriv en sammanfattning” (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.104) 

 

Den här allmänna klassificeringen har Tuomi & Sarajärvi (2018) byggt på Timo Laines 

modell, som jobbar som forskare på Jyväskylä universitets filosofiska fakulteten. Stegen 

bygger tillsammans själva analysen, men det är punkt tre som är den praktiska delen av 

arbetet och som ser olika ut beroende på forskningen ansats och analysmetod (ibid). Då 

den här forskningen är hermeneutisk dikterar det hur analysen går till. En hermeneutisk 

forskning är empirisk till sin grund, då den bygger på tolkning av text, vilket beskrivits 

närmare i kapitel 4.2. Schreier (2012) har en liknande, mindre detaljerad stegvis anvis-

ning om hur innehållsanalys går till, som bygger på att man skapar och testar en kod-

nings ramverk.  

  

Ur ett hermeneutiskt perspektiv måste analysen ta i beaktande forskarens förståelse om 

fenomenet på förhand, eftersom det är en förutsättning för en hermeneutisk forskning, 

samt ha på det klara vad textens huvudsakliga budskap är (Tuomi & Sarajärvi, 2018). 

Efter det här följer den så kallade text-immanenta tolkningen, där man utgående från den 
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hermeneutiska spiralen går framåt genom att se på enskilda ord och deras relation till 

textens helhet (ibid). I den här fasen har man också möjlighet att granska de konflikter 

som eventuellt framkommer i texten (ibid). En innehållsanalys är lämplig att tillämpa i 

samband med den hermeneutiska cirkeln. Det här p.g.a. att tolkningen går ut på att 

spjälka upp och behandlas för att sedan bilda en helhet igen (Tuomi & Sarajärvi, 2018). 

Det här är enhetligt med vad som beskrivs inom hermeneutiken som analysmetod.  

 

Schreier (2012) lyfter fram konsekvens gällande tolkning av materialet som ett sätt att 

garantera reabilitet. För att den kvalitativa innehållsanalysen ska vara konsekvent, måste 

tolkningen gå över den egna individuella förståelsens, så att flera människor tolkar och 

förstår samma text på samma sätt.  

 

Man kan urskilja tre faser när man går tillväga med analysen: reducering av materialet, 

gruppering av materialet och abstrahering av materialet (Miles & Huberman, 1994). Re-

duceringen går ut på att ta bort allting som är irrelevant för forskningen (Tuomi & Sara-

järvi, 2018). Det har gör man utgående från de huvudkategorier man lagt upp för sig 

själv, vilka är grunden till ramverket för kodningen och utgår från de forskningsfrågor 

man lagt upp samt det centrala som man kan härleda ur materialet (Schreier, 2012). 

Beroende på forskaren kan arbetssättet för reduseringen variera. Det vanligaste är dock 

att sammanfatta eller dela upp materialet (ibid).  

 

I reduceringsfasen söker man efter alla termer som är relevanta för forskningen i fråga 

och gör en förenklad version av det som sagts, som sedan listas (Tuomi & Sarajärvi, 

2018; Schreier, 2012). Det här är själva processen för hur man uppgör ramverket för 

kodningen av materialet och får fram huvudkategorierna. Den här kodningen är dock inte 

samma som kodning som analysmetod. Det här betyder att man tänker på materialet 

som koncept och hur dessa koncept relaterar till varandra, samt hur materialet stöder 

konceptet och vice versa (Schreier, 2012). Skillnaden mellan innehållsanalys och kod-

ning som metod är dock att innehållsanalysen inte strävar efter att skapa en teori, även 

om processen till sitt utförande är samma (Schreier, 2012). 

 

Det här leder till en lista av det relevanta av materialet, som för den här studien ligger 

som grund till den andra fasen, grupperingen. I grupperingen läggs de begrepp som 

använts för att beskriva samma fenomen i samma grupp, vilka också bildar skilda under-

grupper (Tuomas & Sarajärvi, 2018; Schreier, 2012) Listan är det som är grunden till 

kodningen av material. En undergrupp består av ett enkelt ord som beskriver fenomenet 
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i fråga (Tuomi & Sarajärvi, 2018). För mentorskap kan det här t.ex. vara personlig ut-

veckling eller kontakter.  

 

De här undergrupperna går man sedan igenom för att finna en övergrupp som sedan 

bildar huvudgrupperena genom vilka man kommer fram till kärnan i texten (Tuomi & Sa-

rajärvi, 2018). Den här processen är illustrerad i figur 1. I den här fasen reviderar man 

och finslipar de kategorier man fått fram i början av kodningen. Det här beror mycket på 

materialet och forskningsfrågorna, som Schreier (2012) förklarar. Det går också att utföra 

analysen genom att som Tuomi & Sarajärvi (2018) beskriver gå från undergrupp till hu-

vudgrupp, eller som Schreier (2012) beskriver att gå från huvudgrupp till undergrupper.  

 

 

 

 

Figur 1. Kodningsramverket i ett nötskal 
 
 

Den sista fasen är abstraheringen där man kombinerar grupperingar så länge det är 

möjligt utgående från materialet (Schreier, 2012). Enligt Tuomi & Sarajärvi (2018) är ab-

straheringen en process där man skapar en bild av forskningsobjektet utgående från de 

begrepp man skapat ur materialet. Forskaren försöker hela tiden förstå informanterna 

från deras synvinkel och vad det som sagts betyder för dem (ibid).  
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4.4.1 Analysprocessen 
 

För att börja skapa sitt kodningsramverk kan man endera börja med att utgå från källan, 

i det här faller intervjuerna med informanterna eller enligt tema (Schreier, 2012). Jag har 

valt att börja genom att utgå från källorna. Jag började med att transkribera alla inter-

vjuer, där jag inkluderade alla frågor och svar, men exkluderade pauser eller ljud så som 

skratt. Transkriberingen gjordes inte heller fonetiskt eftersom det inte gav mervärde till 

den här studien. Efter det här valde jag ut en av mina fyra intervjuer på måfå för att 

påbörja analysen av mitt data. Jag gick sedan igenom mitt data för att inleda reduce-

ringsfasen, där jag tog bort allting som var irrelevant för mitt syfte. Jag jobbade tätt i 

växelverkan med mina forskningsfrågor. För att försäkra mig om att jag inte förkastade 

någonting relevant för min forskning kodade jag mitt material först som relevant eller 

irrelevant. Det här gjorde jag utgående från Schreiers (2012) modell där jag tydligt gjorde 

upp för mig vad dessa kodningar betyder för mig. Enligt det här definierade jag som 

relevant det i materialet som tydligt utgående från mina forskningsfrågor och syfte var 

relevant, samt sådant jag var osäker över, men trodde att det kunde kan vara relevant 

(ibid). Det irrelevanta utgörs av allting som jag med säkerhet visste att inte var relevant 

för min studie (ibid). 

 

Jag gjorde det här genom att parallellt jobba med forskningsfrågorna och transkribe-

ringen. Materialet delades först in i kategorier enligt forskningsfrågorna eller i kategorin 

irrelevant. Jag gick sedan igenom kategorin irrelevant för att märka ut det som kunde 

vara relevant, men som jag var osäker på. Efter det här övergick jag till att hitta huvud-

grupper till mitt kodningsramverk. Det här gjorde jag genom att utnyttja listan av relevanta 

ord som jag beskrivit noggrannare ovan. Dessutom använde jag mig av min intervjuguide 

där jag redan hade grupperat frågor enligt tema (Schreier, 2012). 

 

Ifall jag stötte på en huvudgrupp till mitt ramverk som endast hade en underkategori 

gjorde jag denna kategori till en huvudgrupp, eftersom en huvudgrupp måste ha minst 

två undergrupper (Schreier, 2012). Dessutom jobbade jag med en huvudgrupp för oklara 

kategorier, som var relevanta för min forskning, men som inte passade in i någon av de 

grupper jag redan jobbat fram. Det här för att vissa viktiga saker kanske endast nämns 

en gång och därför inte är relevanta för en grupp men nog relevanta för forskningen 

(ibid). Den här oklara gruppen hölls kvar så att jag skulle märka ifall gruppens termer 
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ofta dök upp, vilket skulle ha tytt på att ramverket borde ha reviderats. I de fall då de inte 

dök upp ofta lades de till som en undergrupp (ibid). 

 

Efter det här definierade jag min grupper, för att jag skulle veta vilket data som läggs till 

vilken grupp. Detta gjordes för att andra ska förstår vad som menas med grupperna samt 

för att grupperna inte skulle ändras under analysens gång (ibid). Det här försäkrade ana-

lysens validitet. Definitionen gjorde jag genom att namnge kategorierna på sätt som inte 

går att misstolkas. Dessutom skrev jag ut korta beskrivningar på några rader för varje 

grupp för att ytterligare förtydliga.. På det här viset kom jag fram till kärnan i grupperna.  

 

Efter det här gick jag igenom mina grupper och granskade att där inte fanns dubbla 

grupperingar som kunde slås ihop (Schreier, 2012). Grupperingen gjordes med forsk-

ningsfrågorna i grunden och grupperingarna gjordes med intervjuguiden i tankarna. Jag 

började med ett kodningsramverk som jag sedan utvecklade. Eftersom jag började med 

endast en intervju började jag sedan med att utföra samma process för de övriga inter-

vjuerna. Det här fungerade också som min pilotering av ramverket, eftersom jag i det här 

skedet upptäckte fel. Då reviderade jag mitt ramverk utifrån det som framkom ur det 

övriga materialet och korrigerade fel (Schreier, 2012). Det slutliga ramverket presenteras 

nedan:  

 

1. Vad upplevde mentorerna att de att de fått ut av mentorskapet? 

• Tillfredsställelse  
o Hjälpa någon annan  
o Självsäkerhet i sitt eget kunnande  
o Positiv upplevelse  

• Kompetenser  
o Vägledarkompetens  
o Kompetenser relevanta för ens yrke 

• Personliga kontakter 
 

2. Vad lyfter mentorn fram som viktigt i mentorskapet 

• Matchning 
o Mentorsrelationen 
▪ Mentorsrollen 
▪ Relationens karaktär 

• Mentorskapets uppbyggnad 
o Struktur 
▪ Målsättningar 
▪ Diskussion 

• Mentorskapets natur 
o Bollande av idéer 
o Stödjande 

• Nya insikter 
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3. Hur ser mentorerna på begreppet kompetens och vilka kompetenser är re-
levanta för deras yrken och för att vara mentor? 

• Kompetens som begrepp 
o Sakkunnighet 
o Yrkeskompetens 

• Mentorskompetenser 
o Egenskaper 
▪ Nyfikenhet 
▪ Öppenhet  
▪ Ansvarskänsla 
▪ Intresse av att hjälpa någon annan 

o Kunskaper 
▪ Vägledning 
▪ Människokännedom 
▪ Erfarenhet 
▪ Mentorsrollen 

 
4. Hur har mentorskapet hjälpt mentorn i sin personliga och professionella 

utveckling 

• Ingen utveckling 

• Professionell utveckling 
 

 

Schreier (2012) lyfter fram att det är centralt att man segmenterar sitt material för att 

kunna koda det. Segmentering betyder att man bryter upp längre meningar i segment 

där de olika delarna passar in under olika grupper för att tydliggöra meningen bakom 

dem (ibid). I mitt fall segmenterade jag intervjuerna enligt mina forskningsfrågor och 

valde ut det mest relevanta för forskningen. Dessa segment utgjorde grunden för mitt 

kodande. Segmenteringen och kodningen av varje intervju skedde simultant. 

 

Slutresultatet av analysen fick jag då alla segment hade kodats. Varje segment måste 

kunna kodas in under någon grupp. Det här gjorde jag genom att systematiskt titta på ett 

segment och genom att genom den hermeneutiska spiralen jämföra det med vad jag vet 

i teorin om fenomenet, min egen förståelse om fenomenet samt genom att jämföra det 

med textens helhet för att sedan kategorisera orden eller meningen i grupper. 

 

 

4.5 Etiska aspekter 

 

Alla informanter fick i början av intervjun en beskrivning om avhandlingens syfte och sina 

rättigheter. De fick också ett avtal (bilaga 2) som beskrev samma rättigheter och att de 

godkände att intervjun bandas in samt att det används till den här avhandlingen. I 
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kontraktet fick de också information om att de när som helst hade rätt att dra ut sig ur 

studie. Då skulle inget som de sagt användas till studien och intervjuns ljudfil och 

transkribering raderas. 

 

Alla intervjuers ljudfiler med tillbehörande transkription har sparats enligt Helsingfors 

universitets vetenskapliga principer. Eftersom endast jag behövde komma åt materialet 

har dessa sparats på mitt personliga lagringsutrymme vid Helsingfors universitet. Det 

data som lagras i lagringsutrymmet är skyddat och säkerhetskopieras av universitet 

Dessutom har jag sparat en annan kopia på min personliga hemdator. Filerna har inte 

sparats på en extern hårdskiva, med tanke på att dessa kan tappas bort och andra 

personer kan få tillgång till dem. 

 

För att garantera att informanterna inte går att känna i avhandlingen har alla citat 

anonymiserats och all igenkännbar information har tagits bort. I beskrivningen av 

informanterna har endast väsentlig information för den här avhandlingen angivits. Jag 

ansåg t.ex. inte det vara relevant att för avhandlingen att angiva kön på deltagarna, 

eftersom det inte låg i studiens fokus och det inte heller visade sig ha någon relevans för 

resultaten. Därför har alla uttalanden gällande mentor eller adept angivits med pronomen 

hen. 
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5 Forskningsresultat och tolkning av resultaten 

 

Den här studien är kvalitativ till sitt upplägg, eftersom jag är intresserad av mentorernas 

upplevelser av mentorskapet. En kvalitativ studie är ofta djupdykande till sin karaktär, 

och man försöker få en mera ingående uppfattning och kunskap om det man valt att 

forska i. Den här studien strävar efter att återge en bild av informanternas upplevelser, 

genom att återge dem som noggrant som möjligt. 

 

I det här kapitlet kommer forskningsresultatet och tolkning av resultatet presenteras ut-

gående från mina forskningsfrågor, alltså vad mentorn upplever att de fått ut av mentor-

skapet, hur mentorskapet har påverkat mentorerna i sin personliga och professionella 

utveckling, vad mentorn själv lyfter fram som viktigt i mentorskap samt hur mentorn ser 

på begreppet kompetens och vilka kompetenser som är relevanta för att vara mentor. 

Resultaten kommer att presenteras enligt de kategorier som kommit fram ur den inne-

hållsanalys som gjorts av intervjuerna utgående från forskningsfrågorna. I slutet av ka-

pitlet kommer jag att kort sammanfatta de mest centrala resultaten. 

 

 

5.1 Vad upplevde mentorerna att de ha fått ut av mentorskapet? 

 

Mentorerna upplevde att de hade fått ut en hel del av mentorskapet. Mentorerna var 

överlag överens om vad de fått ut av mentorskapet, även om deras mentorskap varit rätt 

så olika. Det viktigaste som mentorerna upplevt att de fått ut av mentorskapet var tillfred-

ställelse, kompetenser och personliga kontakter. Figur 2 visar resultaten för den första 

forskningsfrågan i sin helhet. 
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Figur 2. Kodningsramverket för forskningsfråga 1. 
 

 

Nedan går jag närmare in på hur resultaten kom till uttryck. Det var tydligt att mentor-

skapet näst intill enbart hade haft en positiv inverkan på mentorerna. Ingen mentor hade 

upplevt mentorskapet som negativt, även om det senare presenteras problem mento-

rerna tampades med. Mentorskapet sågs alltså i sin helhet som en positiv upplevelse. 

 

 

5.1.1 Tillfredsställelse 

Alla mentorer lyfte starkt fram att de upplevde mentorskapet som någonting tillfredstäl-

lande och som någonting som ger dem en positiv känsla. Det här var också orsaken till 

att de deltog i mentorsprogrammet. Den här positiva känslan kan läggas i tre olika över-

grupper, tillfredsställelse av att hjälpa någon annan, av att få självsäkerhet i sitt eget 

kunnande och av att ha haft en positiv upplevelse överlag. 

 

 
Figur 3 Resultat för huvudgruppen tillfredställelse 
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5.1.1.1 Tillfredställelse av att hjälpa någon annan 

Ett klart genomgående tema för alla mentorer var att de som mentorer vill hjälpa någon 

annan och får någonting ut av att hjälpa någon person. 

”Man ska inte gå med i mentorskapet om man inte har ett intresse för mentorskap 

och att hjälpa andra och att man upplever att man inte får någonting ut av det.” 

(Mentor 1.) 

Hur de fick någonting ut av att hjälpa adepten kom till uttryck på många olika sätt. Ett 

sätt som hjälpen och tillfredställelsen kom till utryck genom var när mentorn lyckats 

hjälpa adepten att slippa göra de misstag som mentorn själv gjort i början av sin karriär. 

Det här var någonting som många av mentorerna lyfte fram flera gånger och som funge-

rade som en stor motiverande faktor i mentorskapet. Det lyftes också fram som en orsak 

till att ställa upp som mentor. 

”Jag tänkte annars också att det kändes roligt. Både det med att ge vidare något av det 

vad jag har lärt mig och att tänka att där ute finns någon som inte behöver snubbla över 

exakt samma problem som jag.” (Mentor 3.) 

Av de fyra mentorerna som deltog hade endast en fungerat som mentor tidigare. Det 

märktes i att mentorerna kände en iver av att ge någonting åt adepterna som de själva 

inte hade fått uppleva. Det kom starkt fram att de kände att mentorskap var någonting 

de verkligen skulle ha haft nytta av då de var på väg in i arbetslivet. 

”Det var en som ringde mig och frågade om jag kunde ställa upp och att det gällde ett 

mentorskapsprojekt. Min första tanke var att: ’Oj, blir jag erbjuden en mentor?’ Tills jag 

insåg att det tåget kanske hade gått. Men jag blev jätteglad, för det är någonting jag alltid 

skulle ha velat ha men det har inte funnits mentorer då när jag har börjat jobba.” (Mentor 

3.) 

En mentor hade själv tidigare upplevt sig ha haft mentorer, även om personen i fråga 

inte själv tidigare fungerat som mentor. Det här hade upplevts som väldigt positivt. En 

orsak att mentorn ställde upp var att hen ville att någon annan skulle ha möjligheten till 

att uppleva samma positiva känsla hen hade fått, då hens mentorer hjälpt hen framåt. 

”På ett sätt var det ganska enkelt, för att jag har själv personer som jag anser vara mina 

mentorer. Jag tror att vissa av dom inte ens vet om att de är det. Det är andra fotografer 

som jag med jämna mellan rum kontaktar då jag själv är i situationer där jag inte vet hur 

jag ska göra eller hur jag ska tänka, och vilken väg jag ska ta. Det finns ett par människor 

som jag brukar kontakta och det är nog väldigt tacksamt.” (Mentor 2.) 
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Mentorer som tidigare haft positiva upplevelser som adept eller mentor har större benä-

genhet att fortsätta inom olika mentorskap, då de vet vad mentorskapet kan ge och vill 

föra den upplevelsen vidare till kommande adepter (Eby, 2010). Mentorskap verkar 

också dra till sig personer som faktiskt får en stark tillfredsställelse av att hjälpa och 

stödja andra, utan att de haft tidigare upplevelser kring mentorskap. Det är också grun-

didén i mentorskapet, vilket förklarar saken till en viss del. 

”Jag har nog ett behov av att hjälpa andra. Eller inte hjälpa andra, utan stödja 

andra i deras process vidare och det tillfredsställer mitt behov.” (Mentor 4.) 

”Inte skulle jag annars ha gått med i ett mentorskap om det inte skulle vara för att 

hjälpa någon annan. Det är ju det som det är frågan om.” (Mentor 1.) 

Att hjälpa någon framåt i sin karriär är något som mentorerna konkret kunde peka på 

som det som de tydligast fått ut av mentorskapet. Mentorskapet lockar till sig personer 

som är intresserade av att hjälpa andra och verkar vara det som mentorerna upplever 

vara det mest centrala i mentorskapet. Utifrån att de stött adepten under mentorskapet 

ledde det också mentorerna till andra upplevelser som de hade nytta av under mentor-

skapet. 

 

 

5.1.1.2 Självförtroende i sitt eget kunnande 

Genom att mentorerna hjälpte och stödde adepten upplevde de att de fick en större 

självsäkerhet och en bekräftelse av sitt eget kunnande. Det här kunde komma i uttryck 

genom att de märkte att de saker som adepten funderade på var någonting som de 

också funderat på tidigare, men som de i något skede av karriären kommit över. 

”Det som har varit kiva är att saker vi pratat om t.ex. hens orosmoment inför framtiden 

och grejer som hen tycker att är svårare har fått mig att minnas det var jättesvårt och jag 

började åtminstone på något sätt inse att jag nog har lärt mig någonting. För det blir ju så 

lätt att man glömmer bort hur svåra vissa grejer har varit i något skede.  

Man har inte märkt att man har lärt sig vissa saker, men tydligen har man. Så det har 

varit hälsosamt.” (Mentor 2). 

Det här syntes också i att mentorerna fick en uppdatering om var deras karriär är just nu 

och vad som hade lett dem till den punkten i karriären. I arbetslivet jobbar man hela tiden 

framåt och det finns sällan tid att titta bakåt. Fokus ligger på vad framtiden har att erbjuda. 
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Mentorskapet gav mentorerna en chans att se på sig själva och sina framsteg mer real-

istiskt. 

”En bieffekt som jag aldrig ha kunnat tänka mig var att när vi gick igenom adeptens frågor 

och funderingarna så tipsade jag om olika sajter och olika människor hen kunde vara i 

kontakt med. Då började jag inse att jag har ju kommit mycket längre än vad jag hade 

trott. Det blev ett sätt för mig att reflektera över min egen karriär och hur långt jag hade 

kommit i den och vad jag har gjort för val. Det hade jag inte räknat med.” 

(Mentor 3.) 

Mentorskapet har också gett bekräftelse till mentorerna att de faktiskt sitter på en stor 

sakkunskap i sitt område, som inte framkommer så tydligt på arbetsplatsen. Genom dis-

kussionen med adepten kom de till insikt om den egentliga sakkunskap de besitter i och 

med den erfarenhet de har. Liksom mentorn ovan tangerade i sitt svar ledde diskuss-

ionen med adepteten till insikten om att mentorerna kanske inte är i den situationen de 

tidigare trott och att de har utvecklats mera än vad de har insett. 

”Jag har inte satt mig ner och faktiskt reflekterat över allt jag har gjort och vad allt jag kan, 

så det kom tydligare fram. Om min första instinkt var att ’oj, ska jag få en mentor’ så 

förstärkte det bara att jag ju har gjort hur mycket som helst och att jag kan jättemycket. 

Och ännu mycket mer än vad jag har medvetet tänkt på.” (Mentor 3.) 

Utöver det här förstärkte mentorskapet också en mentors självsäkerhet inom sina ar-

betsuppgifter och sin yrkeskompetens. Mentorskapet fungerade som en slags bekräf-

telse att hen verkligen har de kompetenser som uppgiften kräver. Samma mentor upp-

levde också att hen fått självsäkerhet i sin kompetens som mentor också, då det koncept 

hen jobbat fram verkade fungera och att det hen gjorde inom mentorskapet verkligen 

kunde utnyttjas i hens arbetsliv också. Dessutom visade sig att mentorskapet var ett 

utmärkt ställe att utveckla sina förmanskunskaper i enlighet med tidigare forskning 

(Dymock, 1999) 

”På något sätt fick jag en viss självsäkerhet i min förmansposition. För jag insåg att jag 

faktiskt har synpunkter och att jag under det där halvåret kunde hjälpa just den här per-

sonens självsäkerhet inom området och att jag faktiskt kan ge synpunkter på den saken.” 

(Mentor 1.) 

Dessutom gav mentorskapet också självförtroende för mentorerna att fungera som men-

tor. Det bekräftade att de hade den kunskap och kompetens som krävs för att vara men-

tor och det sätt de jobbade på också var fungerande.  
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”Jag fick en klarhet att ifall jag skulle ingå på nytt i ett mentorskap så fungerar den här 

uppbyggnaden jag hade funderat ut väl. Det fungerade så bra att jag skulle fortsätta på 

samma.” (Mentor 1.) 

Mentorerna upplevde alltså mentorskapet som ett sätt att reflektera öva sig själv, sitt 

kunnande och sin kompetens och inse hur mycket utveckling det redan hade skett. Det 

här förstärkte deras självförtroende i sitt eget kunnande och gav dem en känsla av att ha 

utvecklats och att det besitter en viss expertis. Dessutom fick de också ett förstärkt själv-

förtroende i sig själva som mentorer. 

 

 

5.1.1.3 Positiv upplevelse 

Överlag lyfte också mentorerna upp att de hade upplevt mentorskapet som någonting 

positivt och som någonting som hade gett dem glädje. Mentorerna hade svårt att kon-

textualisera vad de egentligen hade fått av mentorskapet när frågan ställdes rakt ut, men 

man kunde ändå märka att kärnan låg i att mentorskapet var någonting positivt som de 

fått någonting ut av. Därför kan den positiva upplevelsen ses som ett resultat i sig, ef-

tersom den positiva känslan är en av de saker som de fått ut av mentorskapet. 

”Om jag skulle sitta här och säga att nu fick jag så mycket självsäkerhet /…/ Då skulle jag 

redan ha gjort någonting. Jag skulle vara i ett nytt mentorskap eller jag skulle ha gått 

någon kurs i coaching eller annat. Men jag säger bara att jag var glad att jag gjorde det 

här. Det var bra men inte har jag gjort någonting desto mer åt saken.” (Mentor 1.) 

Den positiva upplevelsen kom också ur att tidigare fördomar om hur det är att jobba med 

ungdomar bröts. En mentor lyfte specifikt fram att det var positivt att ungdomar också 

kan vara kapabla och kunniga inom branschen. Förutom att mentorskapet bröt fördomar 

gav det också mentorn någonting, vilket betyder att mentorparet lyckats med att skapa 

en relation med ömsesidig utveckling. 

”Kanske mest av allt hur roligt det kan vara att också jobba med någon som är en nybör-

jare på området. Jag har varit ganska trött på jobbet när vi har haft många praktikanter. 

Och vad jag har upplevt att jag egentligen inte fått ut någonting av det utan det handlar 

bara om att ge. Det här upplevde jag att var härligt och att en person som bara är under 

utbildning ändå kan ge mig himla mycket.” (Mentor 3.) 

En mentor lyfte också fram att möjligheten att få delta i mentorprogrammet fungerade 

som en allmän positiv upplevelse. Att få vara del av ett nytt program och någonting som 
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hen inte var bekant med sen tidigare och träffa de människor som är inblandade. Den 

här mentorn var också den enda som tidigare fungerat som mentor och beslöt att gå 

med att vara mentor spontant, vilket hen ansåg ha gett hen förnyad motivation och spon-

tanitet. 

”För det första så var det spännande att komma in i Luckans och Arcadas värld. Och sen 

att slänga mig ut på nånting, efter att jag sitter i bilen och får ett samtal och hoppar spon-

tant på. Det var spännande. Jag fick tillbaka den där glöden.” (Mentor 4.) 

Samma mentor lyfte också fram att den positiva upplevelsen ledde till att hen gärna fort-

sätter med liknande uppgifter i framtiden. Personen ifråga jobbar med coachning och 

såg att hen kan få ut någonting av mentorskapet också då det arrangeras av någon 

annan. Mentorskapet bekräftade hens egen arbetsförmåga men också för den bransch 

hen har valt.  

”Det gav mig också det att jag vill fortsätta med det. Och hoppas jag får flera liknande 

uppdrag, som kommer från andra håll och inte via mina egna kanaler, för det ger mig 

otroligt massa. Jag lärde mig ju det att metoden funkar oberoende.” (Mentor 4.) 

Överlag verkade det som att mentorerna kanske inte förväntade sig få så mycket mer av 

mentorskapet än känslan av att hjälpa någon annan och upplevelsen av att ha varit men-

tor. Allting annat var någonting oförväntat och ett trevligt tillägg. Alla mentorer upplevde 

sammanfattningsvis att mentorskapet överlag var en positiv upplevelse och att den po-

sitiva upplevelsen hade ett värde i sig. 

 

5.1.2 Kompetenser 

Utöver att mentorerna stark upplevt tillfredställelse och allmänt positiva känslor av men-

torskapet, har mentorskapet också lett till att mentorerna fått eller utvecklat konkreta 

kompetenser under den period de har fungerat som mentorer. Det här kom i uttryck som 

konkreta vägledarkompetenser, där mentorerna fick speciellt mycket ut av då de lycka-

des stödja adepten till att komma till nya insikter och av den vägledande diskussionen. 

Dessutom kunde mentorskapet ge mentorerna nya kompetenser till deras yrken, eller 

stödja de kompetenser de redan använder i sitt eget yrke. 

 



 

47 
 

 

 
Figur 4. Resultat för huvudgruppen kompetenser 
 

 

 

5.1.2.1 Vägledningskompetenser 

Mentorskapets grundidé är att stödja adepten till att uppnå specifika målsättningar hen 

har lagt upp, ofta relaterat till den egna branschen. I det här mentorskapsprogrammet 

kom det främst i uttryck som vägledning, med inslag av vägledande diskussioner eller 

bollandet av idéer (se kapitel 6.2). Det här betyder också att mentorerna fick vägled-

ningskunskaper ut av mentorskapet. Mentorskapet fungerade som ett test för mentorer-

nas kunskap att vägleda. 

”Mentorskapet var ju ett test. Lyckas man fungerar som en spegel och vägleda 

någon annan? Och när det var så lyckat fick man känslan av att det här skulle 

jag kanske kunna testa någon annan gång.” (Mentor 1.) 

Det här var någonting som syntes genomgående i intervjuerna. Det att mentorerna fick 

vägledarkompetenser ut av mentorskapet syntes tydligast då de diskuterade vad som 

hade lyckats under mentorskapet eller vad som känts utmanande. Eftersom de flesta 

inte hade varit mentorer tidigare hade de inte heller väglett någon i den här egenskapen. 

Känslan av att verkligen låta adepten styra och hjälpa adepten hitta den rätta vägen kan 

vara någonting som ger en väldigt mycket åt mentorn. 

”Det var kanske en utmaning i början för jag är lätt en sådan som gärna vill göra allt själv. 

Det hade jag i tanken gällande mentorskap att man inte ger färdigt någonting åt adepten. 

Men sen när vi gick in i den där relationen så hittade jag ganska snabbt ett naturligt sätt 

att hitta den där vägen att de själva inser nånting. Och sen när de får den där uppenba-

relsen är det ännu mer tillfredsställande för mig.” (Mentor 1.) 
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Mentorerna satte värde på diskussionen de haft med sina adepter och att de lärt sig 

mera om hur man för en vägledande diskussion. Till den vägledande diskussionen hörde 

också att konkretisera för adepten vad det är hen vill ha ut av målsättningarna. Mentorn 

ska också klara av att få adepten att själv inse vad adepten vill uppnå, utan att ge adep-

ten svaret. Mentorn lär sig konkret plocka fram dessa ur diskussionen. 

 

”Att se en helt främmande människa och en relativt ung person som vill nånting. Vad vill 

de? Är hen ens själv medveten om vad den vill? Att först göra det här gemensamma 

målet klart vad förväntar hen sig av mig och vad förväntar jag mig av hen. Och sedan 

faktiskt ta stegen dit.” (Mentor 4.) 

 

Mentorn får konkret kunskap i hur man för en vägledning genom mentorskapet, som vid 

behov är överförbart till det egna yrket. Mentorerna såg dock att andra kompetenser var 

mera direkt överförbara till deras egna yrken. Till följande går jag närmare in på dessa. 

 

 

5.1.2.2 Kompetenser relevanta för det egna yrket 

Hypotesen jag jobbat med under den här avhandlingen är att mentorskapet också kan 

hjälpa mentorerna i sitt eget yrke, genom att de endera får nya kompetenser eller genom 

att stärka befintliga kompetenser. Det här har stöd av forskningen där mentorer främst 

rapporterar lärande som den störa utvecklingen under mentorskapet (Eby, 2010). Däre-

mot är det inte lika tydligt i mentorprogram som Arcadas, eftersom det är en aktivitet 

utanför arbetet som kräver extra jobb för mentorerna för att koppla det till den egna yr-

keskompetensen (Ellström, 2011). 

 

Mentorskapet gav en nyfunnen inspiration till arbetet för de flesta mentorer. De beskrev 

klart att diskussionerna med adepten gav dem en ny gnista i arbetet och fungerande 

som ett slag startskott för att komma ut ur vardagsrutinerna på arbetsplatsen. Det här 

ledde bland annat till att en mentor fann nyfunnen energi och inspiration till att slutföra 

projekt hen hade lagt på hyllan, eftersom hens adept var så framåtsträvande och ener-

gisk. En annan mentor fick stark inspiration ur diskussionerna, eftersom de var så öppna 

och kunde leda vart som helst. Dessutom inspirerades mentorn av diskussionen, ef-

tersom det inte alltid var inom hens expertisområde. Diskussionen gick ändå alltid framåt 

och mentorparet hade ändå givande diskussioner kring ämnet. 
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”Det var en extra grej som var mycket inspirerande. Att sitta och fundera tillsammans fast 

jag inte har någon sakkunnighet i just det område i sig, men det går det att fundera vidare 

och hitta bättre vägar framåt.” (Mentor 3.)  

 

”Ibland efter våra möten så har jag också själv känt att hens nyfikenhet har spridit sig till 

mig liksom. För hen har en väldigt stark framåtanda. Hen är väldigt nyfiken och vill göra 

en massa olika saker. Sen har man själv börja fundera på de där projektet som man har 

skjutit upp i flera månader, kanske man slutför det.” (Mentor 2.) 

 

Mentorerna tog också upp adepternas utbildning som någonting de hade nytta av. Ef-

tersom adepterna vid Arcadas mentorprogram var studerande, som snart skulle utexa-

mineras hade de den senaste informationen om just deras ämne. Det fungerade som ett 

sätt för mentorn att få veta vad som händer inom branschen just nu och vad som är nytt 

inom forskningen. 

 

”Hen vill ju vidare och kommer med någon fräsch utbildning i bakfickan. Det gör 

att jag får veta vad som händer i världen. Jag utvecklas samtidigt som den andra 

utvecklas. Plus att det ger mig massor med inspiration.” (Mentor 4.) 

 

Samma mentor jobbar inom coaching, vilket gjorde att hen också lyfte fram att adepten 

hämtar med sig och delar med sig av kunskap från sin egen bransch som hen inte längre 

har kontakt till. Det hjälpte mentorn att hålla sig uppdaterad och att damma av den kun-

skap som mentorn redan besatt, men inte längre använde i samma utsträckning. 

 

”Jag fick ju lära mig massor om hens område för det första. Okej jag är ju själv fysisk 

tränare, eller jag är det inte längre. Jag har inte haft adepter på ett och ett halvt år, eller 

två kanske. Men överhuvudtaget är jag ju intresserad av det här” (Mentor 4.) 

 

Som tillägg till det här lyfte mentorerna fram att adepten kan hämta en helt ny synvinkel 

på arbetet och arbetssättet som mentorn själv inte kommer i kontakt med i vardagen. 

Genom diskussionen kan adepten föra fram sina egna personliga upplevelser och tan-

kesätt som mentorn annars inte skulle ha tillgång till. Det är värdefull information för 

personer som jobbar som sakkunniga. I citatet nedan talar mentorn om nya sätt att fun-

dera kring hälsovården och kirurgiska ingrepp. 

 

”Jo men också den där glädjen att kunna fundera vidare på saker tillsammans. Gäller det 

sen de där kirurgiska sakerna, där man försöker vara verkligt nydanande och faktiskt 



 

50 
 

ändra arbetssätt. Hen bara ser på saken ur en annan synvinkel än hur jag sådär till var-

dags träffar på. ” (Mentor 3.) 

 

Min hypotes bekräftades delvis, då de flesta mentorer fått någonting ut av mentorskapet 

som de har kunnat överföra till det egna arbetet. Mentorerna upplevde att adepten kunde 

hämta ny relevant kunskap från sin utbildning och nya synvinklar på deras arbete. Där-

emot handlade det sällan om konkreta kompetenser som mentorerna fick, utan snarare 

var det en form av personlig utveckling, där mentorerna inspirerades eller motiverades 

av adepten.  

 

5.1.3 Mänskliga kontakter 

Det tredje som mentorerna fick ut av mentorskapet var möjligheten träffa nya personer. 

Det här kunde vara alla som medverkande inom programmet, men ännu mera specifikt 

adepten. Nästan alla mentorer lyfta fram att det verkligen var trevligt att träffa den här 

adepten, som funderat på samma frågor som mentorn själv. Vissa såg i adepten delar 

av en yngre version av sig själva. Det här ledde i några fall till direkt vänskap, som också 

är en av de mest konkreta och givande sakerna man kan få ut av ett mentorskap. 

 

”Jag anser nog att adepten blev en vän. Och det fungerade som inspiration för mig under det 

där halvåret. Det fick ju mig också att fundera på nya synvinklar och extramaterial jag skulle 

hitta. Viss inspiration för mitt eget arbete också.” (Mentor 1.) 

 

Här ser man också att vänskapen fungerade som inspiration för mentorn och för hens 

arbete. Det här visar bra också på att mentorsrelationen spelar stor roll i vad mentorn får 

ut av mentorskapet. I forskning gällande mentorskap så lyfter ofta mentorerna just upp 

mentorsrelationen som väldigt centralt (Eller, 2014). Om mentorn känner att adepten är 

engagerad så engageras också mentorn till att sätta tid på mentorskapet. Ifall mentor-

skapet leder till vänskap är det nästan någonting som kommer automatiskt och det gör 

att det är lättare för båda parterna att sporra varandra.. Ifall mentorskapet är riktigt lyckat 

kan det också i bästa fall leda till att mentorskapet fortsätter liksom en mentor rapporte-

rat. 

 

”Och faktum att vi egentligen inte har slutat ännu. Efter att vi officiellt var klara frågade 

hen om det skulle vara möjligt om jag skulle fortsätta som mentor. Och det gör jag jätte-

gärna. Det var egentligen det bästa man kan höra. Att det faktiskt gav hen någonting.” 

(Mentor 2.) 
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Det att mentorskapet ledde till vänskap och att det dessutom fortsatte var någonting som 

gav mentorn i fråga en stor känsla av att ha lyckats, eftersom det faktum att adepten ville 

fortsätta betydde att hen hade kunnat hjälpa adepten i fråga. Det innebär också att ad-

epten hade liknande positiva upplevelser. Detta kan tolkas som en bekräftelse av ett 

välgjort arbete. 

 

Även om det inte alltid ledde till vänskap var den mänskliga kontakten redan en viktig del 

av vad mentorn hade fått ut av mentorskapet. Liksom nämnt ovan kan mentorn av ad-

epten få nya infallsvinklar, men redan det att lära känna en ny människa kan vara resultat 

nog. 

 

”Jag gottar mig i den här välmående känslan, som jag har när min adept eller klient eller 

vad det nu är går ut ur rummet. Det är för mig en tacksamhet över allt som jag fått lära mig 

och att jag hade tillfället att få lära känna den här människan.” (Mentor 4.) 

 

Mentorn får alltså en hel del ut av mentorskapet. I bästa fall kan mentorn känna tillfred-

ställelse i att få hjälpa någon annan, öka självförtroendet i sitt eget kunnande, få känna 

den allmänna känslan av att ha varit med om en positiv upplevelse, få vägledningskom-

petenser och kompetenser relevanta för det egna yrket samt få mänskliga kontakter som 

i bästa fall kan leda till vänskap. 

 

 

5.2 Vad lyfter mentorn fram som viktigt i mentorskapet? 

 

Mentorerna fick alltså mycket ut av mentorskapet, även om de ibland hade svårt att klä 

det i ord. Mentorskapsprocessen är det som möjliggör utveckling och att adept och men-

tor får någonting ut av mentorskapet. Därför är det också intressant att se vad mento-

rerna lyfte upp som viktigt i mentorskapet, eftersom det kan öppna upp förståelsen för 

vilka faktorer som mentorsprogrammet bidrog till att mentorerna fått någonting ut ur det. 

 

Mentorerna lyfte fram tre tydliga huvudgrupper, nämligen matchning, mentorskapets 

uppbyggnad och nya insikter. Inom matchningen hittades också övergruppen mentors-

relationen och undergrupperna mentorrollen samt relationens karaktär. Inom mentor-
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skapets uppbyggnad identifierades övergruppen struktur med undergrupperna målsätt-

ningar och diskussion, samt övergruppen mentorskapets natur med undergrupperna bol-

landet av idéer och stödjande. Resultaten illustreras i figur 5 nedan. 

 

 

 

 

Figur 5. Kodningsramverket för forskningsfråga 2. 
 

 

Mycket har forskats kring vilka faktorer gör mentorskapet lyckat och vad som bidrar till 

utveckling under mentorskapet. Det kan antas att faktorer som mentorerna anser vara 

viktiga endera har bidragit till positiva eller negativa upplevelser inom mentorskapet. 

 

5.2.1 Matchning  

Matchningen var någonting som alla mentorer lyfte fram som viktigt i mentorskapet. 

Matchningen fungerar som grund till mentorsrelationen. Mentorsrelationen påverkar hur 

mentorns roll och relationens karaktär ser ut under mentorskapet. Nedan presenteras 

resultaten för varje grupp i mer detalj. 

 

 

 

Figur 6. Resultaten för huvudgruppen matchning. 
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Matchningen lyftes fram genom att mentorerna genast märkte att de kom överens med 

sin adept och att de ville fortsätta jobba med mentorskapet. Enligt dem betydde det också 

att mentorskapet inte skulle ha fungerat lika bra om det skulle ha varit någon annan 

person.  

 

”Det är helt klart för att ett mentorskap ska fungera så måste personligheterna matcha. 

Det blev självklart efter första och andra mötet att vi har samma syn eller samma käns-

lighet. Det blev klart för mig att det här inte skulle ha fungerat lika om bra om där skulle 

ha varit någon som inte hade samma känslighet som jag.” (Mentor 1.) 

 

Matchningens mest kritiska möte var just det första mötet, eftersom mentorerna och ad-

epterna inte kände varandra sedan tidigare. Båda parterna i programmet instruerades 

att under första mötet se ifall de har någonting att ge varandra och ifall de kommer över-

ens och vill fortsätta. Mentorerna rapporterade en överlag positiv relation till sin adept, 

vilket stämde överens med hur de upplevde mentorskapet överlag. Matchningen spelade 

alltså en signifikant roll i hur mentorskapet tog sig i uttryck. En mentor lyfte ändå fram en 

mer negativ aspekt som kan härledas till matchningen. 

 

”Jag upplevde det, mest som roligt och givande. Lite frustrerande med att våra 

överenskommelser inte höll, eftersom sådant är viktigt för mig som person. Har 

vi gjort upp om någonting vill jag gärna att det funkar på det sättet.” (Mentor 3.) 

 

Även om mentorn i fråga ansåg att mentorskapet på det hela var en positiv upplevelse, 

upplevde hen en del frustration i att vissa överenskommelser inte höll, även om de kom 

överens som personer. Eftersom adepten inte intervjuats till den här avhandlingen är det 

svårt att veta orsaken till detta. Det intressanta är kanske ändå att mentorn upplevde att 

hen fått en hel del ut av mentorskapet och att mentorskapet trots allt var lyckat. 

 

5.2.1.1 Mentorsrelationen 

En bra matchning är grunden till en bra mentorsrelation (Block, 2017). Mentorerna lyfte 

fram den relation de formade med adepten som väldigt viktigt. Det här kan ses i att men-

torerna rapporterade vänskap med adepten som en av de viktigaste sakerna de fått ut 

av mentorskapet. Relationen var för mentorerna var överlag en positiv upplevelse, också 

för den mentorn som upplevde strul i mentorskapet. Mentorsprocessen löpte smidigare 
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i och med att mentorerna kom överens med sina adepter. Det gjorde att diskussionerna 

snabbt kom igång och paren kom igång med det egentliga arbetet.  

 

”Jag tycker vi kom bra överens genast från början. Hen är en social och trevlig människa 

så det var väldigt lätt att hitta en kontakt. Diskussionen var avslappnad och ärlig. Det har 

ju nog att göra med att vi båda två genuint tyckte bra om varandra, så det kändes inte så 

hemskt krystat. Det var väldigt enkelt att prata med varandra.” (Mentor 2.) 

 

En annan faktor som också påverkade mentorsrelationen var att adepten och mentorn 

insåg att mentorn faktiskt hade någonting att tillföra diskussionen. Det var någonting som 

de flesta mentorer tyckte att var viktigt och också en orsak till att man valde att fortsätta 

mentorskapet. Det gav mentorerna en konkret känsla av att de faktiskt kunde hjälpa ad-

epten och att det fanns en poäng i att fortsätta med mentorskapet. 

 

”Det kom snabbt fram att jag kunde ge nya synvinklar och hjälpa hen att inse 

vissa saker, så då började hen lita på mig ganska snabbt. Därför blev det också 

en bra relation.” (Mentor 1.) 

 

Det är också viktigt att adepten är öppen för att ta emot den informationen som mentorn 

erbjuder. Relationen bör bygga på att båda kan diskutera med varandra och tillföra sina 

tankar till diskussionen. Ifall mentorn inte känner att de har någonting att ge i situationen 

kan relationen lida. Den goda mentorsrelationen bygger på att både mentor och adept 

aktivt deltar i diskussionen och för fram sina tankar och åsikter. Relationen blir annars 

väldigt ensidig. Det är också logiskt att tänka sig att ju mer båda bidrar med, desto mer 

får båda ut av diskussionen. 

 

”Hen var ganska driven och hade mycket åsikter och gillade att diskutera. Hen 

tog förvånansvärt väl emot mina tankar. Om man är väldigt bestämd av sig är det 

inte alls sagt att man är villig att öppna upp sina tankar alla gånger.” (Mentor 3.) 

 

”En jämbördig samarbetspartner. Det är kanske det viktigaste. Jag får, jag ger. 

Men verkligen så att hen frågar och hen är aktiv. Ser jag att nu verkar du inte 

riktigt engagerad så säger jag det.” (Mentor 4.) 

 

För de flesta mentorer i Arcadas mentorsprogram kom relationen igång väldigt smidigt 

direkt och krävde mindre aktivt jobb för att få diskussionen att fungera. Båda mentor 4 
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och mentor 3 lyfte lyfte fram bristande engagemang som en negativ faktor i mentorsre-

lationen. Av dessa upplevde mentor 3 ändå bristen på aktivt engagemang, vilket gjorde 

att relationen och mentorskapet inte nådde sin fulla potential. Mot slutet märktes det att 

adepten inte var lika intresserad och engagerad i processen. 

 

”Jag upplevde att det blev ganska mycket bortförklaringar, men jag tror hen hade ganska 

jobbigt privat och tidsbrist. Hen fixade kanske inte riktigt det som vi hade kommit överens 

om. Vi hade i varje fall en mindre träff än planerat för det blev inte riktigt sen. Men å andra 

sidan tänker jag att poängen var ju ändå att hen skulle få ut nånting. Det var hen jag ville 

hjälpa så det var inte ett självändamål att sitta där och försöka hjälpa någon som inte har 

resurserna eller intresset för det just då.” (Mentor 3.) 

 

Mentor 3 upplevde att mentorsrelationen och därmed också mentorskapet blev bristfäl-

ligt mot slutet, då adepten inte längre höll det hen hade kommit överens om och helt klart 

visade mindre engagemang i processen. Eftersom hen aldrig tidigare varit mentor var 

det en väldigt svår situation att handskas med. Situationen hade också eventuellt hade 

kunnat förhindrats om den hade diskuterats i tid. Mentor 3 lyfte också klart fram sin roll i 

relationen och hur hen som mentor kunde ha reagerat då problemet först uppstod.  

 

”Nu när jag tänker efter borde jag kanske ha varit tydligare under andra träffen när inga 

papper var med och det inte gick att hålla det som vi hade gjort upp/…/jag borde ha varit 

mera sträng med det och sagt att det här är en del av vårt kontrakt, det här är vad vi ska 

göra. Då tänkte jag att det var en engångshändelse, men eftersom det blev så under alla 

träffar borde jag ha varit tydligare med att det här är vad vi satt till pappers ska hålla.”  

(Mentor 3.) 

 

Dessa situationer kräver väldigt mycket av mentorn och vilken roll hen har i mentor-

skapet. Det kan också vara svårt att reagera i situationen som mentor, speciellt om man 

har mindre erfarenhet. Mentorsrollen var de facto också någonting som mentorerna lyfte 

fram som viktigt. Speciellt hur man hittar fram till sin roll och hur man vet att man inte går 

över gränsen verkade vara någonting de med mindre erfarenhet reflekterat över. Under 

mentorskapet hade de funderat på vad deras roll innebär, vilket också syntes i att det 

kanske tog en stund för dem att hitta sin roll. 

 

”Det att vad är min roll? Hur distanserad kan du vara och hur personlig kan du vara? 

Finns det någon regel sist och slutligen? Är jag för personlig nu eller borde jag vara mera 

personlig? För jag tror att det stod i mentorshandboken att man ska vara ganska neutral 
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och att man inte ska vara för personlig. Det blev jättesvårt eftersom vårt förhållande auto-

matiskt gick mot det mer personliga. Det var svårt att veta om jag ska bromsa det här 

eller låta det köra, för det här är ju det som fungerar för oss nu. Sen valde jag att strunta 

i det och så gör jag bara det som känns bra.” (Mentor 2.) 

 

I mentorshandboken står det att man som mentor ska kunna vara objektiv och kunna 

hålla distans (Föreningen Luckan Rf., 2018). Det här kan tolkas på många sätt, men 

grundidén är att mentorn ska kunna bidra med en mer objektiv och mångfacetterad syn-

vinkel och inte låta sig färgas allt för mycket av adeptens upplevelse och berättelse. Det 

här hindrar dock inte en mer personlig kontakt med adepten. Mentor 4:s tankar visar 

däremot att balansgången är svår att hitta för vissa, medan andra gör det som kom na-

turligt direkt. Mentorerna överlag gjorde ingen förberedelse inför sin roll som mentor, 

utan gick in i situationen utan mycket förberedelser. Vissa mentorer hade det lättare att 

anpassa sig till situationen utan förberedelser än andra.  

 

”Det kom inte från timmars övervägande utan jag tror det mest formades av hur 

vi fungerade tillsammans. Vad är det adepten vill ha ut av det här och sen för-

sökte jag svara på det.” (Mentor 3.) 

 

Mentor 3:s svar visar på att man måste kunna vara flexibel i situationen. Mentorn kan 

inte förbereda sin roll allt för mycket på förhand, utan måste gå in i den situation de 

presenteras och anpassa sig till den. Det här påverkas ännu mer av att adepterna inte 

var bekanta sedan tidigare. Utöver att mentorsrollen var en viktig faktor i mentorsrelat-

ionen lyfte mentorerna också fram mentorsrelationens karaktär som viktig.  

 

Med karaktär menas hur relationen och diskussionen tog sig i uttryck. Gemensamt för 

mentorerna var att de ansåg att mentorsrelationen måste grunda sig på tillit och ärlighet. 

Tilliten kom fram på olika sätt i mentorskapen och påverkade många olika aspekter av 

mentorskapet. Mentorerna kände att det är viktigt att de kan fungera som en person 

adepten verkligen kan lita på och som adepten kan ställa sina frågor till utan att bli vär-

derad och att diskussionen förblir konfidentiell.. 

 

”För mig betyder det att man som mentor ska kunna vara en trygg människa, som en 

person kan vända sig till. Jag tycker inte att man behöver ha all kunskap, utan att man är 

pålitligt och att man är en trygg person. En mentor är en som du vet att du kan bolla alla 

dina dumma idéer med, eftersom det stannar mellan oss två.” (Mentor 2.) 
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Det motsatta gällde också. Om tilliten krävs av adepterna ska också mentorerna känna 

att de litar på adepten och vågar öppna upp sitt liv till personen. 

 

”Jag gav hen genast allt på bordet. Ifall du vill att jag ska vara med i det här så vill jag att 

det ska vara helt öppet. Du kan lita på mig till 100% och jag hoppas samma av dig. Och 

så sa jag åt hen att du endast får någonting ut av det här om du är öppen. Det finns inga 

dumma frågor. Om du glömmer någonting, fråga på nytt. Om du inte förstår någonting 

fråga på nytt.” (Mentor 1) 

 

Tillit och ärlighet hänger väldigt mycket ihop med varandra i mentorsrelationen. Liksom 

mentorn måste kunna lita på att adepten är engagerad och ärlig i situationen, måste 

också adepten kunna lita på att mentorn är där för att hjälpa dem och ger dem allt de 

har. 

 

”Jag vet inte vad hen kommer med till mentorskapet. Jag kan bara vara nyfiken och finnas 

där till 100% när hen kommer och lita på att jag har de verktyg som behövs. För jag 

kommer att vara öppen, ärlig och uppriktig och jag kommer att dela med mig av all den 

erfarenhet och all den kunskap jag har. Jag tänker inte panta på någonting och det gjorde 

jag inte heller.” (Mentor 4.) 

 

Mentorerna måste också kunna lita på att adepten litar på att de har den erfarenhet och 

kunskap som krävs för att hjälpa dem, även om det är adeptens kunskap som står i 

centrum. Det kräver förtroende och tillit för att en mentor verkligen ärligt ska kunna säga 

vad de anser om adeptens situation. 

 

”Det är tillit och förtroende det bygger på. Jag har alltid i tankarna att hen är hjälten och 

hen är experten på sig själv och sitt eget liv. Jag kan inte veta vad frågan är. Men jag kan 

lyfta fram vad jag ser, vad jag hör och vad jag känner och vilken intuition jag får av någon-

ting utan förutfattade värderingar. Jag bara lägger mina tankar på bordet och endera så 

nappar hen eller så inte. Men att jag är väldigt observant på vad jag hör och vad jag ser. 

Är det här verkligen det du vill?” (Mentor 4). 

 

Ärligheten måste också synas i att adept och mentor vågar öppna upp sig för varandra 

och berätta ärligt om sin situation. Det gör också att det är lättare inom mentorskapet att 

försöka komma fram till bra lösningar för adepten att nå sina mål. 

 

”Jag tycker att våra diskussioner är ärliga och det är bra. Vi har båda två varit 

väldigt ärliga när vi har pratat med varandra och det underlättar allt.” (Mentor 2) 
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Det här härleds till att båda parterna måste kunna våga säga till då det inom mentor-

skapet inte gick så bra. Det här är viktigt eftersom det kan rädda mentorskapet från att 

misslyckas, eller adepten från att börja gå för långt från sina måluppsättningar. 

 

”Jag hade tilltro till att hen verkligen ville arbeta och att hen gjorde det öppet och ärligt. 

Och jag du kan säga vad som helst. Blir hen irriterad på mig så får hen gärna säga, och 

inte gå ut och vara irriterad. Säg, för jag kan ta vad som helst. Och förtroende, att verkli-

gen lyfta fram svårigheter som personliga grejer som kan var svåra.”  

(Mentor 4.) 

 

En mentor lyfte också fram att adepten måste tro på sig själv och att hen kan uppnå sina 

mål. Om inte adepten själv tror på att det dom lagt upp kan lyckas, är det inte heller 

möjligt för en mentor att få fram det. Det tog också upp att det är viktigt för mentorn att 

tro på att adepten kan lyckas. Ifall någondera inte tror på processen eller den andras 

kunskaper, kan inte en process som bygger på att finslipa adeptens befintliga kunskaper 

med hjälp av mentorns erfarenhet lyckas. 

 

”Jag tror faktiskt fullt ut på att vill personen så kan personen. Jag tror också att 

jag inte kan vara mentor för någon som inte har tilltro till sin egen kapacitet.” 

(Mentor 4.) 

 

Överlag kan man se att mentorerna såg ärlighet och tillit som det viktigaste egenskap-

erna för ett mentorskap. Det var någonting som återkom genom deras processer och i 

deras intervjuer. Det är också tydligt att utan en god matchning och en god början till 

relationen, så är inte heller denna ärlighet och tillit möjlig. 
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5.2.2 Mentorskapets uppbyggnad 

Det andra som mentorerna ansåg vara viktigt i mentorskapet var dess uppbyggnad. 

Mentorskapets uppbyggnad påverkar mentorskapets struktur och mentorskapets natur. 

Uppbyggnaden lyftes fram som det som möjliggör nya insikter för adepten. Resultaten 

presenteras i Figur 7 nedan. 

 

 

 
Figur 7. Resultat för huvudgrupp Mentorskapets uppbyggnad  
 

 

Till motsats till relationen är det här också någonting som mentorerna mer konkret har 

möjligheten att påverka under mentorskapets lopp. Det som stark kom fram av mento-

rerna var att det var viktigt med struktur i mentorskapet samt mentorskapets natur tar sig 

i uttryck. Det identifierades därför övergrupperna struktur och mentorskapets natur. Till 

övergruppen struktur identifierades också undergrupperna målsättningar och diskussion. 

Till övergruppen mentorskapets natur identifierades undergrupperna bollande av idéer 

samt stödjande. 

 

5.2.2.1 Struktur 

Mentorerna poängterade hur viktigt det var med en tydlig struktur i mentorskapet. Med 

struktur menas då ett tydligt fokus på mentorskapet och åt vilket håll det är på väg. Struk-

turen var också viktig, eftersom det var någonting mentorerna själva ansåg vara viktiga 

och som de själva har nytta av. 

 
”[Diskussion kring om mentorn varit adept] Jag skulle önska mig någon slags struktur, 

alltså någon planering om vad som är på kommande så att man kan förbereda sig. Jag 

är en person som tycker om struktur, så då behöver jag lite av det” (Mentor 1.) 
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Grunden till mentorskapen ligger också i att paret har ett eller flera mål som de jobbar 

fram mot. Strukturen finns då där till hjälp för mentorerna så att de vet åt vilket håll det 

är på väg och fungerar som ett stöd för dem i sitt mentorskapsarbete. Strukturen fungerar 

som de gemensamma regler paret satt upp på förhand om hur de jobbar tillsammans. 

Ifall man under träffarna inte jobbar aktivt för målet är det inte heller ett mentorskap, vilket 

också mentorerna tog upp.  

 

”Väldigt tydliga spelregler var det ända jag tänkte att vi måste komma överens om. Jag 

vet att jag är noggrann med att man måste ha en tydlig målformulering för jag tycker att, 

om vi inte har ett gemensamt tydligt mål så då sitter vi bara och har kul tillsammans.” 

(Mentor 4.) 

 

Även om struktur är viktigt för mentorskapet är det också viktigt att man inte låser sig för 

mycket i någonting som man lagt upp på förhand. I och med att mentor och adept jobbar 

tillsammans kan målen och sättet att jobba ändras. Då är det inte heller längre någon 

idé att hålla fast vid gamla strukturer som inte längre är aktuella. 

 

”Det är lite spännande, för vi har båda två gått bort från mentorskapet, eller ska vi säga 

planen på ett sätt. Vi har haft en plan från början vi skulle göra, men sen har det ändå 

liksom naturligt kommit in på någon helt annan grej. Det har inte varit en dålig grej ändå. 

Hela mentorskapet har levt hela tiden. Om man skulle gå enligt det här programmet, är 

vi inga stjärnelever. Men samtidigt så ha ja ju försökt att kolla med hen om det är vad hen 

vill. (Mentor 2.) 

 

I det här fallet har bortgången från strukturen varit någonting som båda kommit överens 

om och det var en fungerande lösning för båda. Med tanke på att mentorerna lyfte fram 

tillit och ärlighet som viktigt i mentorskapet kan det också uppstå problem från mentorns 

synvinkel, ifall det blir en bortgång från strukturen man kommit överens om utan att det 

diskuterats.  

 

”Det blev lite problematiskt för då tänkte jag att hela den där strukturen börjar och halta. 

Men då gick vi igenom vad är det nu hen funderar på, vad skulle hen villa ha mig till? Vi 

hade alltså funderingar kring hur hen skulle komma vidare. Vad skulle hen skriva slutar-

bete om? Vad skulle hen kunna jobba med? Där kände jag att jag hade väldigt mycket 

att ge igen så de gick bra.” (Mentor 3.) 
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I det här fallet kunde ändå mentorn vara flexibel och ansåg ändå att det fanns orsak att 

fortsätta, utan att det påverkade fortsatta mentorskapet alltför mycket. Det är också re-

levant att minnas att mentorskapet är individuellt. Även om strukturen är viktig och 

någonting som alla mentorer poängterade, lyfte de också fram att strukturen ändå måste 

få leva och att alla sätt inte passar för alla par. 

 

”Jag tror också att det är individuellt. Vissa mentorskap eller vissa adepter behö-

ver ett klart schema.” (Mentor 2.) 

 

Alla mentorer sade att det utgick från strukturen och målsättningarna under diskussionen 

för att sedan låta målsättningarna föras vidare naturligt av diskussionen, även om det 

betydde att vissa saker inte diskuterades. Det blev alltså en mera semistrukturerad kom-

position på mentorskapet, där diskussionen kunde vara lös, men att den måste utgå från 

målen och vad man vill uppnå med mentorskapet. 

 
”Vi utgick ofta från temaområdena och sen frågade jag någonting om hur har hen tänkt 

med dem? Har hen kontaktat någon som jag tipsade om eller satt sig in i ett ämne som 

hen fick länkar till? Men många gånger började vi prata om någonting och sen kanske 

hen hänförde sig till någonting, du vet helt praktiska saker. Då kom vi igen vidare på lite 

andra grejer som hen var intresserad av. Ganska ofta så började det vid en punkt och så 

snurra vi vidare tills vi kom till en annan punkt.” (Mentor 3.) 

 

Strävan att uppnå specifika utsatta mål i mentorskapet tolkades ofta som konstant tillväxt 

och lärande. Men vikten av att vila och stanna upp ansågs också vara viktig. En paus 

kan också leda till att man ser målet tydligare och märker ifall man borde göra justeringar 

på vägen för att uppnå det. I dagens samhälle där en tanke om konstant produktivitet 

genomsyrar diskussionen kan det vara väldigt viktigt för en adept att höra från sin mentor 

att man också måste stanna upp för att verkligen kunna utvärdera situationen på rätt 

sätt. 

 

”Inte var det full fart framåt alla gånger. Det handlar om att veta att det är stiltje. Att också 

våga säga att nu ha vi rott så in i helskotta. Nu sätter vi bort årorna och låter vinden föra 

oss ett tag. Vi låg och tittade på himlen och molnen och vad väntade på nästa fundering. 

Pustade ut mellan varven helt enkelt. Men alltid med sikte på målet. Jag tyckte vi var 

väldigt i stunden. ” (Mentor 4.) 
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Grunden till hela mentorskapet är adeptens målsättningar. Utan dem finns det ingen or-

sak för mentor och adept att föras samman. Det betyder också att mentorskapet upp-

byggnad görs kring målsättningarna. För att strukturen mentorskapet ska vara hållbart 

måste också målsättningarna vara tydliga och vice versa. Mentorerna var också noga 

med att koppla strukturen till målsättningarna så att det passade bådas sätt att arbeta 

och fungerade som en katalysator för att uppnå de utsatta målsättningarna.  

 

”I början så frågade jag förstås vad hen vill uppnå. Det var inom försäljning då vissa saker, 

så då börja vi kolla igenom att hur vi ska få hen att uppnå dom./…/ Jag gav några upp-

gifter åt hen som gick ihop med hens målsättningar. Och så började jag nästa träff med 

att ta upp hens målsättningar.” (Mentor 1.) 

 

I det här fallet hade mentorn byggt upp strukturen så att målsättningarna diskuterades i 

början av varje träff. På så sätt kunde de diskutera ifall adepten ännu fortsättningsvis 

ville uppnå dem. Diskussionen kunde då genast i början korrigeras så att den blev aktuell 

och de uppgifter adepten fick med sig också var ändamålsenliga. Även det mentorpar 

som hade klart lösast struktur började med att klart diskutera och lägga fram målsätt-

ningar och frågor som adepten ansåg vara viktiga för hen just nu. Dessa punkter funge-

rade som ett slags teman för träffarna, där de sedan mera fritt diskuterade kring, liksom 

nämnt ovan. 

 

”Ganska avslappnat egentligen. Vi pratade ganska mycket om oss själva för att få en bild 

av vad vi är för människor. Och så gick vi såklart då igenom mentorskapsprogrammet. 

Dom här punkterna och franska sträcken. Vad vi skulle kunna gå igenom och vad är det 

hen funderar extra mycket på och vad är viktigt för hen.” (Mentor 2.) 

 

Ovan förs det fram att adeptens tankar är viktiga och i fokus, vilket mentorerna lyfte fram 

genomgående. Mentorskapet utgår från adepten och det är hens målsättningar som är i 

fokus, även om mentorn skulle anse att de borde fokusera på någonting annat. Det be-

tyder också att mentorerna i sig inte lade upp någon specifik målsättning för sig. Det här 

kan också vara en orsak till att det kan vara mera otydligt för mentorn vad hen fått ut av 

mentorskapet. 

 

”Jag tror att jag är ganska lyhörd. Redan med grundtanken att det utgår från hens 

behov och att jag inte hade någon starkare egen målsättning annat än att hjälpa 

hen vidare med de mål som hen hade.”  

(Mentor 3.) 
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Motivation ansåg vara en viktig för att strukturen skulle hålla. Alla mentorer lyfte i något 

mån upp att adepten måste vara motiverad. En tydlig målsättning räcker inte ensam, 

utan personen måste också ha den motivation som krävs för att uppnå målen. Annars 

blir ofta strukturen lidande och arbetet stannar på ställe.  

 

”Den där första gången vi träffas så nu känner vi efter. Det första jag vill se är att du själv 

anser att det finns någon nytta med det här. Att vi inte slösar bort varken hens eller min 

tid. Känner hen förtroende för mig för det första och tycker hen att jag har den erfarenhet 

som hen kommer att ha någon nytta av överhuvudtaget? Hens vilja att arbeta mot vårt 

tydliga mål. Jag vill känna av den.” (Mentor 4.) 

 

Det är också viktigt, eftersom det minskar risken för besvikelser. Personer i arbetslivet 

har begränsat med tid, och ifall man ställer upp för att hjälpa en adept, som sedan inte 

lägger ned samma möda och tid som en själv kan det leda till en del frustration. Mentor 

3 t.ex. upplevde en del brist på engagemang, vilket gjorde hens upplevelse mer negativ 

än de andras. En del av liknande problem kan lösas genom diskussion. I mentorskapet 

är diskussionen det fordon man använder för att uppnå målen. Mentorerna lyfte där 

också helt förståeligt upp diskussionen som väldigt viktigt för mentorskapet. 

 

I mentorskap fungerar diskussionen som ett sätt att överföra den information erfarenhet 

som mentorn har. I Arcadas mentorprogram fungerade diskussionen sällan i den här 

egenskapen. Snarare tog mentorerna oftare ett steg tillbaka och fungerade som en per-

son som lyssnade och ställde frågor, medan adepten diskuterade igenom sina tankar 

och bekymmer. Då räckte det ofta med att mentorn lyssnade och gav bekräftelse åt ad-

epten ibland. 

 

”Om man ser oron i saken hittar man också svaren. Ibland kan man bara säga 

saker som att hej jag tycker att du tänker helt rätt på saken. (Mentor 1.) 

 

Det här betyder såklart inte att mentorn var passiv hela tiden. Utan snarare att det bland 

mentorsparen lades ett större mervärde på en diskussion tillsammans än det att mentorn 

predikar för adepten hur hen borde gå tillväga. Det här kunde vara allt från mera ab-

strakta funderingar till konkreta exempel ur mentorns liv som hen delade med adepten. 

 

”Vi hade ganska mycket diskussioner också där vi var mera reflektera över saker och ting 

och där vi funderade över tusen olika saker. Jag vet ju inte hens upplevelser, men jag 

kan bara berätta det konkreta och visa en väg framåt eller olika vägar som hen skulle 

kunna gå.” (Mentor 3.) 
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En annan metod som mentorerna använde var att diskutera en konkret situation som 

adepten fann sig i just då.  

 

”Oftast så gick våra diskussioner till på det sättet att det fanns, en konkret situat-

ion som hen var i och sen diskutera vi kring den.” (Mentor 2.) 

 

Det mest centrala verkar ändå ligga i att mentorn måste vara den som aktivt ser till att 

diskussionen hålls målinriktad. Adepten ska ha rum att lufta de tankar hen har och men-

torn ska kunna hålla trådarna i diskussionen så att det inte diskuterar för många saker 

på en gång och att det som diskuteras fortfarande är relevant för adepten. 

 

”Vi pratade inte dittan och dattan utan jag ville att hen skulle ha det där ena specifika med 

sig så vi inte bollar med massor med bollar i luften. Vi kollade nästa gång med tanke på 

målet, var hen befinner sig nu och är det nånting som har kommit som hinder i vägen. 

Helt enkelt att hur ser läget ut. Sen tar vi följande steg igen. Och var behöver hen mig?” 

(Mentor 4.) 

 

Alla mentorer hade sina egna sätt att styra diskussionen och hålla den målinriktad. Det 

fanns också en risk för att mentorn trodde att någonting som diskuterats klart och att 

adepten förstått det viktigaste i diskussionen fastän så inte var fallet. Det togs indirekt 

upp som en central del av att vara mentor. Har adepten förstått vad vi diskuterats och är 

vi på samma linje i diskussionen? 

 

”Det är ju det som är intressant, när man gör så där [adepten sammanfattade diskuss-

ionen i slutet av träffen] inser man vad det är som hen har tagit fasta vid. Det fungerade 

ju som information för mig. Men oftast så var det ju de sakerna som man talat mest om.” 

(Mentor 1.) 

 

En stor del av det som mentorerna lyfte fram som viktigt gällande strukturen var indivi-

duellt. Strukturen påverkas också mycket av hur själva programmet är uppbyggt. Det 

kan begränsa vilka tillvägagångssätt är möjliga för mentor och adept. Strukturen var vik-

tig för mentorskapet eftersom den fungerade som det ramverk och de spelregler som 

mentor och adept jobbar med för att uppnå de målsättningar som satts upp för program-

met. Strukturen går hand i hand med målsättningarna och finns till för att tjäna dem. 

Strukturen fungerar också som en form för hur diskussionen förs. Mentorerna ansåg att 
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det var viktigt att både adept och mentor följde strukturen för målsättningar och diskuss-

ionen även om de också påpekade att man som mentor måste kunna vara flexibel i 

strukturen för att det ska tjäna mentorskapet. 

 

Mentorskapets uppbyggnad påverkas också av mentorskapets natur. Mentorskapets na-

tur jobbar hand i hand med mentorskapets struktur. Mentorskapets natur öppnas upp 

mera i följande kapitel. 

 

 

5.2.2.2 Mentorskapets natur 

Jag har valt att definiera två tydligt framkommande undergrupper som mentorskapets 

natur, nämligen bollandet av idéer och att mentorskapet hade en stödjande natur. Med 

mentorskapets natur menar jag hur själva uppbyggnaden tog sig i uttryck mellan adept 

och mentor. Det här är väldigt lika undergruppen diskussion, men skillnaden ligger i hur 

diskussionen fungerar som stöd till målsättningarna och strukturen. I mentorskapets na-

tur handlar det om hur kärnan i diskussionen och mentorskapet ser ut och tar sig i uttryck. 

 

Mentorerna såg mentorskapet i stora drag som ett sätt för mentor och adept att bolla 

idéer sinsemellan. Det ansågs också vara väldigt viktigt, eftersom det gav mentorerna 

en större frihet och spontanitet. Det här går hand i hand med den flexibilitet i strukturen 

som mentorerna lyfte fram som viktigt. 

 
”När hen började prata om något problem som hen hade så bollade vi idéer. Alltså vad 

har du funderat på, varför känner du såhär och har du tänkt på varför det är så? Och kan 

det kanske vara såhär? Det var inget planerat, utan en spontan situation” (Mentor 1.) 

 

Det här betyder främst att adepten själv måste fundera kring frågor istället för att någon 

annan ger dem svaret. Det här betyder också att en mer aktiv reflektion sker i adepten, 

vilket också kan leda till att de lär sig mera under mentorskapet.  

 

”Jag brukar vara mentor också men jag tycker att det i det moderna mentorskapet har 

flyttat fokus från det att jag faktiskt sitter där och säger exakt hur jag har gjort och ger råd 

och tips till det att jag ger bollen till adepten, som då själv får ställa frågor, själv fundera 

på svar och tolkningar.” (Mentor 4.) 
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Det här idébollandet var också ett viktigt sätt för förtroende mellan adept och mentor att 

komma i uttryck. Det är inte endast adepten som pratar, utan mentorn är i situationen 

med hen. Det betyder också att mentorn kan göra misstag och säga fel. Det gör det 

också möjligt för adept och mentor att tillsammans skapa lösningar, istället för att adep-

ten själv kommer fram till det med hjälp av mentorn. Det blir någonting gemensamt. 

 

”Jag tänker det där bollande och att ha högt till tak. Att man kan båda fråga eller säga 

dumma saker och att föra tanken vidare till något som kanske blir någonting helt absurt 

eller de facto något jättebra och en viktig sak. Men att ha friheten att diskutera och få 

feedback. Ibland leder det ingenstans och ibland gör det.” (Mentor 3.) 

 

Även om man jobbar tillsammans och bollar idéer får det ändå inte glömmas att mentorn 

är den med erfarenhet och är äldre. Mentorerna lyfte därför också upp mentorskapets 

stödjande natur. Som adept måste man kunna känna att mentorn finns där för dig. Men-

torn måste kunna hjälpa och vägleda adepten, även om det är gemensamt 

 
”Kärnan är nog att kunna hjälpa till, vägleda och att finnas till för nån annan.” 

(Mentor 3.) 

 

”Om man är en bra mentor så är mentorskapet alltså ett slags stödhjälp” 

(Mentor 1.) 

 

Ur ovanstående citat kan man utläsa att mentorskapets kärna är att vägleda och hjälpa 

adepten och att en mentor måste kunna stödja adepten. Mentorerna hade olika taktiker 

för hur det sköttes, men övergripande kan man säga att de försökte skapa en stödjande 

natur i mentorskapet. Den här stödjande naturen gör det också enklare för tilliten att växa 

mellan mentor och adept. Att hjälpa betyder inte heller att mentor måste ha alla svar, 

utan det kan räcka att man är närvarande i situationen. 

 

”Alltså stöttande definitivt. Jag har faktiskt försökt tänka hela tiden på att adepten ska 

känna att jag stöttar hen. Hellre att hen får en känsla av att hen har en person hen kan 

prata med. Även om jag inte kan svara på vissa saker, så finns den där känslan att jag 

kan ju fråga de där grejerna och sen kan vi fast båda två sitta och filosofisera i all oänd-

lighet över nånting.” (Mentor 2.) 

 

För att den stödjande naturen ska uppstå kräver det också att mentorn är den som har 

koll på det slutgiltiga målet och kan gallra mellan vad som är viktigast just då för att uppnå 

målet. En av mentorerna lyfte ofta fram att de fått en uppfattning om att adepten har så 
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många projekt på gång att de ibland är svårt att se vad som är viktigt och vart hen är på 

väg. Då har mentorn en viktig uppgift i att kunna kontextualisera situationen och leda 

adepten i vad som är viktigt för hen just nu och vad som kan skötas senare. 

 

”För att komma vidare är det bra att se vad som viktigast nu och kan hen pausa någonting 

helt enkelt. Och jag tror att det är viktigt att tydliggöra det här. Jag tror att när du har 

bordet fullt med bollar så är det svårt att veta vilka du ska fånga och vilka ska du låta rulla 

ner på golvet? Och det var kanske fel bollar som höll på att rulla ner över. Jag såg åt-

minstone att adepten fick ork, energi och blev snällare med sig själv kan man säga.” 

(Mentor 4.) 

 

Mentorskapet är alltså stödjande i sin natur där mentor och adept har möjligheten att 

fördomsfritt bolla idéer. Grunden till att båda fungerar är att båda möts som jämlikar i 

situationen. Även om det handlar om ett samarbete är det ändå mentorn som måste 

arbeta fram mentorskapets natur och ta ansvar över hur det tar sig i uttryck. 

 

 

5.2.3 Nya insikter 

Då mentorn har lyckats i sitt jobb kan det i bästa fall leda till nya insikter för adepten som 

hen kan jobba vidare med och som kan fungera som inspiration för både mentor och 

adept. Det är oftast den stunden som definierar mentorskapet, eftersom det är en konkret 

indikator på att mentorskapet har lyckats. Det här betyder också att matchningen och 

mentorskapets uppbyggnad har möjliggjort att adepten kunnat komma ett steg närmare 

sina mål. 

 
”Vi började med självsäkerheten och hur det anknyts till den första fasen av försäljning. 

Det var det viktigaste på hela mentorskapen, för det var då som hen fick insikter. Hen 

hade aldrig funderat på saken från den där synvinkeln och det var faktiskt ganska häftigt 

för jag satt och diskuterade och såg jag hur det sa ’bling’ i hens ögon, som att hen insåg 

någonting nytt.” (Mentor 1.) 

 

Det behöver inte heller alltid vara en så tydlig stund som beskrivs ovan, utan insikterna 

kan också komma ur att man jobbar med att ändra på adeptens eget perspektiv. Det 

behöver inte ske snabbt utan är någonting mentorn måste hjälpa adepten med under 

flera träffar. Det är också en utmaning och insikt för mentorn att komma till. Det är inte 

alltid enkelt att ställa de frågor som är bättre för det långa loppet. 
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”När man känner att jag inte hinner och saker blir ogjort. Då är fokus i stället svänga om 

fokus så här [knäpper med fingrarna]. ’Nämen jag har ju gjort ganska mycket. Men jag 

har inte gjort det och det.’ Nä, så du har kunnat prioritera. Jättefint! Att våga ställa de 

svåra där frågorna och att våga svänga på myntet.” (Mentor 4.) 

 

För att uppnå målet var det också viktigt för mentorerna att uppmärksamma adepten på 

vad det är som hindrar dem från att uppnå sina mål. Det betyder att det är mentorn som 

vägleder dem och hjälper dem genom att ställa frågor om varför t.ex. vissa saker blir 

ogjort. Helt drastiskt kan det också innebära att utmana adepten genom att ifrågasätta 

varför hen har satt upp just de målsättningarna. Det här fungerade som ett sätt att få 

adepten motiverad till att jobba för sitt mål. 

 

”Och det var inte specifikt det där målet heller, utan vad är det som sätter hinder i vägen 

och det helt enkelt kör ihop sig. Var behöver hen börja och varför sysslar adepten med det 

hen sysslar med överhuvudtaget. Så adepten fick sin egen drivkraft väckt. Sen när vi hade 

kommit på att vad är det som driver hen, så då tog vi igen ett steg vidare.” 

(Mentor 4.) 

 

Det är svårt att veta vilka insikter adepterna fått under mentorskapet, då den här studiens 

fokus ligger på mentorerna. Helt tydligt är det ändå drivkraften och eventuellt målet för 

mentorerna är att väcka dessa nya insikter hos adepterna. Det tydliggjordes kanske klar-

ast av mentor 1 i det första citatet där man kan läsa mellan raderna att adeptens nya 

insikter var det som gjorde mentorskapet värt jobbet. 

 

 

5.3 Hur ser mentorerna på begreppet kompetens och vilka kom-

petenser är relevanta för att vara mentor? 

 

Mentorskap centrerar kring kompetens. Mentorn hjälper adepten att utveckla sina befint-

liga kompetenser och hjälper hen att se vilka kompetenser som kunde utvecklas ytter-

liga, utgående från de målsättningar som adepten lagt upp. Dessutom bygger mentor-

skap på att mentorn redan har erfarenhet och en befintlig kompetens inom sitt område. 

Att vara mentor bygger också på kompetenser som mentorn endera utvecklar eller be-

sitter då mentorskapet börjar. Det är därför intressant att höra hur mentorerna definierar 

mentorskap och vad de anser vara relevanta kompetenser för en mentor. 
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Gällande kompetens som begrepp kunde två övergrupper hittas: sakkunnighet samt 

kompetens i det egna arbetet. Mentorskompetenserna kunde delas upp i två övergrup-

per: egenskap och kunskaper. I övergruppen egenskaper hittades undergrupperna nyfi-

kenhet, öppenhet, ansvarskänsla samt intresse av att hjälpa någon annan. Övergruppen 

kunskaper kunde delas in i undergrupperna vägledning, människokännedom, erfarenhet 

inom den egna branschen och mentorsrollen (se figur 8). 

 

 

 
Figur 8. Kodningsramverket för forskningsfråga 3. 
 

 

5.3.1 Kompetens som begrepp 

Mentorerna hade överlag väldigt lika definitioner på kompetens, vilket kunde bero på att 

de alla jobbade inom lika branscher. Kompetens var för dem väldigt långt synonymt med 

en lång erfarenhet och kompetensen innebar också en väldigt djup kunskap i ämnet. Det 

betyder helt enkelt att du förutom att du kan utföra ditt jobb också vet de bakomliggande 

orsakerna till varför jobbet görs. Dessutom måste en kompetent person veta hur man 

överför teoretisk kunskap till någonting praktiskt. 

 
”Jag anser att det är någonting som man har jobbat med och har erfarenhet av 

och någonting som man förstår. Och någonting som man kan presentera. Då är 

ju kärnan för det förståelse.” (Mentor 1.) 

 

Det lyftes också fram att kompetens inom olika branscher kräver olika egenskaper och 

kunskaper. Grunden är ändå att personen i fråga har en bred kunskap inom sitt eget 

ämne. En mentor lyfte fram ordet egenskaper i det här sammanhanget vilket är intres-
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sant, eftersom det som främst diskuterades var kunskap, vilket åtminstone i teorin bety-

der att vem som helst kan bli kompetens, medan egenskaper däremot hänvisar till 

någonting som man är född med. 

 

”Jag tycker åtminstone att minimivillkoret är att du är väldigt insatt i ditt område, att du 

har både djup och bred kunskap om det. Sen beror det ju på vad du jobbar med. Utbildar 

du terapeuter behöver du en sorts egenskaper. Är du sakkunnig i sanitetsteknik är det 

helt andra saker.” (Mentor 3.) 

 

Alla mentorer förutom en jobbar inom liknande branscher som kännetecknas av mer 

traditionellt kontorsarbete. En mentor arbetade dock inom den kreativa branschen och 

hade en helt klart annan syn på kompetens. Tanken där är att det är svårt att värdera 

vem som har kompetens och vad det innebär, eftersom det också direkt eller indirekt 

leder till att man måste värdera kreativitet, även om det ligger konkreta kunskaper bakom 

att skapa någonting. 

 

”Jag kan tycka att det kan vara svårt att tala om vem som har kompetens och vem är 

tillräcklig bra och vem är bättre än någon annan. För det känns som att det konstant 

ändras. Hela diskussionen om hur ska du värdesätta kreativitet och konst är nog jät-

tesvår.” (Mentor 2.) 

 

Kompetens upplevdes innefatta djup och bred kunskap inom det egna området och som 

kunskapen att omvandla teoretisk kunskap till praktiken. Det här är i det stora hela 

ganska enhetligt med hur man ser på kompetens inom forskningen. Ur övergruppen 

kompetens kunde också undergrupperna sakkunnighet samt kompetens i det egna ar-

betet hittas. Dessa illustrerar sättet som mentorerna såg skillnader mellan kompetens 

och sakkunnighet samt hur man inom deras yrken blir kompetent. 

 

 

5.3.1.1 Sakkunnighet 

Mentorerna såg tydligt skillnader mellan kompetens och sakkunnighet. Helt praktiskt såg 

man att kompetens är någonting man får genom att praktiskt utföra någonting, medan 

sakkunnighet kommer genom att man är påläst. Genom den här definitionen kan man 

kanske förstå att sakkunnighet är någonting mera abstrakt, medan kompetens för men-

torerna härstammar i det praktiska. 
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”Kanske kompetens är någonting mera som man har praktiskt gjort, medan sak-

kunnighet är mera någonting som man har läst. Kanske jag ser det på så sätt.” 

(Mentor 1.) 

 

Det är en intressant mental distinktion, även om man självklart också kan vara sakkunnig 

inom en praktisk bransch, fastän man inte använder den termen inom branschen. Mentor 

2 jobbar t.ex. inom en mer praktisk bransch där sakkunnighet eller expertis hade en mer 

negativ klang. 

 

”Jag tror och jag hoppas att jag aldrig någonsin kommer till en punkt där jag skulle tro att 

ja har lärt mig allt, att jag är expert. För då finns det inte en stor poäng mera. En stor 

andel av mitt arbete har försvunnit då.” (Mentor 2.) 

 

Titeln expert verkar innebära en slags tanke om att man har nått slutet och är fullärd. I 

den här definitionen av sakkunnighet ser man inte livslångt lärande som en del av ens 

sakkunnighet, vilket helt tydligt är en mycket central del av att fungera som fotograf. Det 

intressanta här är ju att mentorn rekryteras som en sakkunnig eller expert inom sitt eget 

område till mentorskapsprogrammet, men att hen helt tydligt inte ser det från samma 

synvinkel. 

 

 

5.3.1.2 Kompetens i det egna arbetet 

För att förtydliga begreppet kompetens, frågades det av mentorerna vilka kompetenser 

de har och vilka kompetenser de anser vara viktiga i deras arbete. Svaren var i det stora 

hela lika med den allmänna definitionen av kompetens. Det handlar om att utvecklas 

som yrkesperson under en längre tidsperiod. 

 

”Lång erfarenhet, under många års utveckling och försök och misstag med saker 

och ting. Men nog är det ju lika mycket en personlig resa.” (Mentor 3.) 

 

Intressant är definitionen som kompetens som en personlig resa. Det tyder till att kom-

petens oftast består av formellt lärande (Ellström, 2010) som egna personliga val och 

upplevelser. Utöver den allmänna definitionen av lång erfarenhet inom branschen lyfte 

mentorerna också upp mera specifika kunskaper och egenskaper man måste ha för att 

klara av sitt jobb. Exempelvis togs mera abstrakta kunskaper, så som människokänne-

dom, upp här. 
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”Fortfarande är nog kompetensen inom försäljning och människokännedomen 

och där kommer sen självsäkerheten och planering samt planering inför framti-

den. Jag behöver också projektledning, då ja har massa olika projekt på samma 

gång.” (Mentor 1.) 

 

Också inom det klart mest praktiskt inriktade yrket lyftes samma människokännedom 

fram som en central del av yrkeskompetensen. Människokännedom är inte någonting 

man traditionellt skulle klassas som en kompetens som man kan lära sig, utan snarare 

en egenskap som man kan utveckla. 

 

”Ska vi säga att när man jobbar med olika människor så måste man som fotograf aktivt 

försöka förstå vad den andra personens vision är fastän man inte alls alltid tycker om den 

visionen. Men man måste förstå vad och hur den där människan tänker. Det är egentligen 

jätteviktigt.” (Mentor 2.) 

 

Intressant var också att den mentor som jobbade inom den kreativa branschen inte lyfte 

fram kreativitet som en kompetens, medan det lyftes fram av en annan mentor som en 

viktig kompetens i hens arbete. Det här går tillbaka till att den mentorn inte såg kreativitet 

som någonting mätbart, medan man tydligt i andra branscher där det inte är ett utgångs-

läge lyfter fram det som någonting viktigt. 

 

”En stor sakkunskap är nu helt ett villkor. Kanske ganska mycket kreativitet med 

tanke på att jag utvecklar mycket saker. Vara bra på att ta människor liksom att 

kunna se människan jag möter.” (Mentor 3.) 

 

Det intressanta här är att alla mentorer lyfte fram personkännedom som en viktig kom-

petens i deras dagliga arbete. Det är också relevant för att vara mentor, eftersom man 

som mentor måste kunna förstå adepten och hens motiv. Den här kompetensen är också 

antagligen en bidragande orsak till att just dessa personer rekryterades till att medverka 

som mentor. 
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5.3.2 Mentorskompetenser 

Det låg i den här avhandlingens intresse att veta vilka kompetenser som mentorerna 

ansåg vara relevanta för att fungera som mentor. Det här är intressant, eftersom kom-

pentenser som krävs för att fungera som mentor ofta är direkt överförbara till arbetslivet. 

Ur mentorernas svar kunde kunde tydligt dela in dessa mentorskompetenser i endera 

egenskaper eller i kunskaper. 

 

 

5.3.2.1 Egenskaper 

De egenskaper som mentorerna starkast knöt samman med mentorskompetens var ny-

fikenhet, öppenhet, ansvarskänsla och ett intresse för att hjälpa någon annan. Dessa 

egenskaper är mera knutna till hur mentorn är som person och personlighetsdrag. De 

egenskaper som kunde identifierats utgående från intervjuerna var nyfikenhet, öppenhet, 

ansvarskänsla och intresse att hjälpa någon annan.  

 

 

 

 
Figur 9. Övergruppen egenskaper och dess undergrupper 
 

 

Nyfikenheten nämndes i två olika sammanhang. Den första var nyfikenhet för mentor-

skap, hur det är att vara mentor och vad en mentorsroll kan innebära. Om man går lite 

djupare kan det här tolkas som ett intresse att lära sig någonting nytt om sig själv och att 

utmana sig själv genom att testa någonting nytt. 

 

”Jag blev nyfiken inför hur skulle jag vara i en sådan roll. Men det var bara en 

fråga jag ställde mig själv utan att leta efter nånting.” (Mentor 1.) 
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Nyfikenheten nämndes också i samband med att träffa adepten. Då kan man tolka nyfi-

kenheten som ett intresse för att lära känna mera om adepten och hens liv, hens upple-

velser och hens mål. Som mentor måste man nyfiket kunna ta reda på nya saker både 

om sig själv och adepten. 

 

”Jag vet inte vad hen kommer med. Jag kan bara vara nyfiken och finnas där till 

100% när hen kommer och lita på att jag har de verktyg.” (Mentor 4.) 

 

Att vara mentor innebär också förmågan att vara öppen för nya personer och deras idéer. 

På samma sätt som mentorn måste vara intresserad och nyfiken på adepten, måste hen 

också öppet kunna ta emot det som adepten för med sig till mentorskapet. Mentorn kan 

inte låsa sig för starkt i sina egna arbetssätt och åsikter. 

 

”Nå där tänker jag en öppenhet och villighet att se en adept på hens villkor. Och kanske 

inte ha en alltför stark agenda eller syn på vad det ska bli eller hur processen borde gå. 

Jag tänker att det kräver flexibilitet i det.” (Mentor 3.) 

 

Öppenheten innebär också att mentorn måste kunna öppna upp sig själv och sitt liv till 

adepten. Det här hänger starkt ihop med den tillit som krävs av mentorsrelationen för att 

mentorskapet ska lyckas (se kapitel 5.2.1.1.). Mentorskapet bygget på att man delar med 

sig av sina erfarenheter, såväl positiva som negativa, vilket kan göra en sårbar.  

 

”För jag kommer att vara öppen och ärlig och uppriktig och jag kommer att dela 

med mig av all den erfarenhet och all den kunskap jag har.” (Mentor 4.) 

 

Mentorskap är en väldigt intensiv process som kan kräva mycket energi och hängivelse 

av både mentor och adept. Ansvarskänsla lyftes därför upp som en viktig egenskap hos 

en mentor. Det kräver att båda parterna binder sig till programmet och varandra och 

också håller det som lovas. 

 

”Det beror lite på vilken livssituation man är i. Har man tid att sätta sig in i den där situat-

ionen? För som sagt att när man stället upp som mentor så ska man nog ta ansvar för 

projektet och ge sin tid. Även om det nu är en gång per månad så tar det nog lite tid att 

förbereda och att stötta adepten.” (Mentor 1.) 

 

Utgångsläget för mentorskapet är att man som mentor vill stödja adepten, vilket dykt upp 

som ett genomgående tema i intervjuerna. Det här för att kärnan i mentorskapet är att 
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hjälpa adepten. Därför är det också centralt för mentorn att ha ett intresse av att hjälpa 

en annan människa. Ifall man går inför ett mentorskap som ett sätt att endast utveckla 

sig själv eller för att få en viss merit kommer mentorskapet antagligen inte att vara väldigt 

lyckat. 

”Jag är en hjälpsam person annars också så jag tyckte att hen var en bra match och då 

ville jag ju ställa upp med stöd. Inte ska man ju gå med på de om man faktiskt inte har 

intresse för det och att hjälpa till och får nånting ut av det.” (Mentor 1.) 

 

Intresset för att hjälpa fungerar också då som en motiverande faktor, för att det faktiskt 

också är någonting som både mentor och adept drar nytta av. I kapitel 5.1.1.1. tas det 

upp att mentorerna kände en tillfredsställelse av att hjälpa adepten, vilket de också såg 

som någonting viktigt de fått ut av mentorskapet. 

 

 

5.3.2.2 Kunskaper 

Utöver egenskaper lyftes också vissa kunskaper upp som centrala mentorskompeten-

ser. Dessa är erfarenhet inom den egna branschen, människokännedom, mentorsrollen 

samt vägledning. Dessa är mera konkreta kompetenser som också mentorn aktivt ut-

vecklar under mentorskapets lopp. Figur 10 visar vilka kunskaper mentorerna lyfte upp 

som centrala för att var mentor. Dessa var människokännedom, vägledning, mentorsol-

len och erfarenhet. 

  

 

Figur 10. Övergruppen kunskaper och dess undergrupper 
 

 

Den största kunskapen som mentorerna lyfta fram var den kunskap de fått genom erfa-

renhet. Erfarenhet fungerade som ett sätt att motivera för adepten varför just hen var 

hens adept och varför de råd och åsikter de kommer med kunde vara viktiga att lyssna 

på.  
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”Vi pratade nog om det. Inte så att min adept skulle ha fråga men, när vi började så kände 

jag att om jag skulle vara adept skulle jag vilja veta varför personen är min mentor. Varför 

ska jag lyssna på dig? Så då berättade jag hela min arbetshistoria inom försäljning och i 

vilka situationer jag har varit i.” (Mentor 1.) 

 

Erfarenhet kan också hjälpa mentorn i och med att den för med sig en viss självsäkerhet 

till en själv och ens kunnande. Erfarenheten kan också göra det enklare att förstå vad 

som krävs för att vara mentor, eftersom man har ett helt annorlunda perspektiv och kan 

på ett annat sätt utvärdera ens egna kunskaper.  

 

”En villighet att stå för både vem man är och vilka kunskaper man har och vad 

som krävs. Och sen förstås att ha koll på det område som adepten är intresserad 

av.” (Mentor 3.) 

 
Det här syntes tydligast i att de som hade en längre erfarenhet inom sin egen bransch, 

hade enklare att hitta mentorsrollen. Det här ansågs också vara viktigt. Liksom nämnt i 

kapitel 5.2.1.1. hittade många mentorer naturligt och till och med enkelt mentorsrollen 

utan desto mera förberedelser. Det kanske gjorde det mindre synligt för mentorerna att 

det är en central kunskap att hitta och inneha den egna mentorsrollen. 

 

”Det var enkelt då jag inte behövde förbereda mig. Eller visst gjorde jag någonting, men 

det var inte svårt. Det var mera att ta det som redan finns i mitt huvud och använd det. 

Det krävde inte en stor arbetsinsats utöver träffarna.” (Mentor 3.) 

 

Det här tydliggörs kanske främst av den mentor som hade minst erfarenhet. Hen ut-

tryckte en viss osäkerhet och svårighet i att hitta rätt balans som mentor. Det här kan 

också tolkas som att det är lättare att med en längre erfarenhet att ta den ledande rollen 

som mentorn ofta har och känna att man kan vara den som verkligen håller i tyglarna. 

 

”Det har varit ganska svårt att vara mentor. Ibland har jag känt att borde jag vara hårdare 

på att nu ska vi gå tillbaka till det här programmet. Då har jag kanske valt att bara låta 

saker vara, så länge det är trevligt för hen. Att det ger nånting.” (Mentor 2.) 

 

En mentor ska per definition ha erfarenhet inom sin bransch, men det ingår också en 

massa andra kunskaper i att vara mentor. Mentorerna lyfte upp människokännedom som 

en essentiell yrkeskompetens och som en viktigt mentorskompetens. Även om mento-

rerna har en lång erfarenhet och besitter en stor sakkunskap hjälper det inte adepten om 

mentorn inte förstår vad adepten är ute efter och behöver just nu.  
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”Det är klart att man måste ha någon slags kunskap att ge, men det är lika viktigt att du 

kan lyssna på människor och se den där människan i den där situationen och förstå att 

den här människan kanske inte tänker som du. Och att ändå kunna se på vilket sätt du 

kan se eller hjälpa. Att man inte är för självcentrerad i att du ska göra så som jag har 

gjort.” (Mentor 2.) 

 

Människokännedom innebär att mentorn kan ta sig själv ur ekvationen och dela med sig 

av relevanta erfarenheter på ett sätt att som inte påverkar alltför mycket adeptens eget 

beslutsfattande. Det är inte frågan om en predikan, utan om en diskussion. För att veta 

hur man ska bemöta adepten, måste man också på ett djupare plan förstå adeptens 

motivation och hur hen fungerar. 

 

”Kärnan är nog, tycker jag, att man är bra på att läsa människor. För du måste förstå vem 

din adept är. Du måste ha en förståelse för människan innan du kan hjälpa den. Då måste 

du förstå att hur den här personen fungerar, vad tycker den här personen är viktigt och 

varför? Vad är det som motiverar den här personen? Bara ifall jag vet det så kan jag veta 

hur jag kan inspirera den här personen.” (Mentor 1.) 

 

Till människokännedom kan också vägledningskunskaper kopplas starkt, eftersom de 

bygger på samma saker. Förståelse för vad adepten vill och vart de är på väg. Mento-

rerna förknippade också mentorskapets natur till vägledning. När de ställdes mot frågan 

vilka kunskaper krävdes för att vara mentor svarade dock inga direkta vägledningskun-

skaper. 

 

”Men nog var ju mentorskapet ett test i att fungerar man som en spegel, och 

lyckas man vägleda nån annan.” (Mentor 1.) 

 

Ur citat som också använts tidigare framkommer det tydligt att det förutsätt en slags 

vägledningskompetens av mentorn som man endera har sedan tidigare eller utvecklar 

under mentorskapets gång. Mentorerna identifierade alltså både egenskaper och kun-

skaper som krävs för att vara mentor. Dessa kunde en mentor ha från början, eller lära 

sig under mentorskapets lopp. Därför kunde man också anta att de kompetenser som 

krävs för att mentor också skulle relatera till vilka mentorernas personliga och profess-

ionella utveckling. 
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5.4 Hur har mentorskapet hjälpt mentorn i hens personliga och 

professionella utveckling?  

 

Avhandlingen har utgått från att mentorerna får ut en hel del av mentorskapet och att det 

här också direkt skulle vara till nytta för mentorn i hens eget arbete. Därför skulle det 

också fungerat som en hjälp i mentorns personliga och professionella utveckling. Det här 

har också stöd i tidigare forskning (se kapitel 2.2.) Det visade sig ändå att mentorerna 

ansåg att mentorskapet inte hade påverkat deras personliga eller professionella utveckl-

ing, även om de tydligt upplevt att de fått mycket ut av mentorskapet. Det fanns ändå 

resultat som kan tolkas som att en utveckling har skett. Övergrupperna är därför ingen 

utveckling och professionell utveckling 

 

 

 

Figur 11. Kodningsramverk för forskningsfråga 4. 

 

 

5.4.1 Ingen utveckling 

Det var väldigt tydligt att mentorerna inte upplevde någon utveckling, som också nämnts 

ovan. Det här verkar komma ur mentorskapet som metod, eftersom fokus ändå till stor 

del ligger och ska ligga på adepten. Därför var det kanske svårt för mentorerna att se 

varför en utveckling skulle ha skett hos dem. 

 
”Adepten kanske skulle kunna svara bättre på den frågan [om det skedde en 

utveckling under mentorskapet]. Själv så tror jag inte att de skedde så stora för-

ändringar.” (Mentor 1.) 

 

Också då svaret egentligen var att en viss utveckling hade skett, ville de ändå lyfta fram 

att det inte verkade eller kändes som att någonting hade ändrat. Även om det går att 

tolkas som att en utveckling har skett, är det ändå mentorns upplevelse och känsla som 
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är den centrala i frågan. Det kan också hända att de saker som hen har tagit till sig inte 

uppfattas som personlig eller professionell utveckling, även om det de facto ur ett teore-

tiskt perspektiv är det. 

 

”Det tror jag inte, förutom det här att tänka bredare. Även om du inte kan inne-

hållet alls kan du ändå ha nytta av det. Men annars tror jag inte.” (Mentor 3.) 

 

I ovanstående citat kommer det tydligt fram att mentorn har kommit till den insikten att 

ett mer tvärvetenskapligt samarbete kunde vara bra att börja använda sig av i sitt var-

dagliga arbete. Potential till utveckling finns ändå där, det handlar bara om hur man som 

mentor aktivt utnyttjar mentorskapet för sig själv 

 
”För att mentorskapet är fritt och allt ansvar var på mig. Och ingen kollar ju upp vad jag 

gjorde. Den enda som gjorde var ju adepten. Det skulle vara en annan sak om det skulle 

vara någon slags rapportering som jag skulle måsta ge åt någon efter varje möte, från 

mentorskapssynvinkel.” (Mentor 1.) 

 

För att en utveckling ska ske borde större krav och förväntningar sättas på mentorn, så 

att hen aktivt jobbar på sig själv under mentorskapet. Då skulle också mentorn gå in med 

den förväntningen att hen jobbar mot ett tydligt mål. Mentorerna hade också tydligt sagt 

att de inte hade några tydliga målsättningar för vad de ville uppnå utan de förhöll sig mer 

öppna till mentorskapet. 

 

Det här illustrerar att en utveckling eventuellt hade skett, men att mentorn helt enkelt inte 

hade gjort någonting för att realisera den ännu. Detta innebär även att mentorn kanske 

aldrig kommer att göra det. Det verkar också som att de viktigaste för mentorerna var att 

få känna den positiva känslan efter mentorskapet, snarare än nya kompetenser eller 

kunskaper. 

 

 

5.4.2 Utveckling 

Även om mentorerna var överens om att det inte skett någon professionell utveckling 

hade ändå mentor 1 och mentor 3 helt tydligt tagit med sig nya arbetssätt eller arbets-

mallar från mentorskapet. Bland annat har själva diskussionsupplägget fungerat för men-

tor 1 som bytte jobb efter mentorskapet. Det nya jobbet innebär mera chefsuppgifter och 

därmed mera personliga diskussioner och utvecklingssamtal med anställda. 
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”Jag hade nytta av det här för jag hade och har fortfarande personer som jag guidar. När 

jag började på mitt nya jobb så hade jag liknande diskussioner som i mentorskapsdis-

kussionerna. Vad jag förväntar mig och att jag önskar öppen diskussion och det där.” 

(Mentor 1.) 

 

Mentor 3 igen fick genom mentorskapet insikten om att personer med annat expertisom-

råde faktiskt kan bidra med intressanta och viktiga synvinklar till arbetssättet. Det ver-

kade vara en väldigt viktig upplevelse under hela mentorskapet, som också direkt fördes 

vidare till hur hen kunde utveckla sitt eget arbetssätt. 

 

”Nå jag har kanske börjat fundera på synergieffekter och hur jag kunde dra nytta av andra 

människor som jobbar med lite annorlunda saker i mitt jobb och tvärtom. Det är inte nöd-

vändigtvis de som jobbar med precis samma saker som du eller liknande som kan bidra, 

utan tvärtom. Vi jobbar i och för sig i team där tanken är att man kan stödja varandra med 

många olika saker, men det är någonting som jag har försökt i högra drag dra nytta av 

efter det här.” (Mentor 3.) 

 

Mentorskapet hade också bidragit till att hen fått en förnyad glädje och kreativitet i arbe-

tet. Mentorskapet fungerade eventuellt som ett litet ryck ur vardagsrutinen, som påminde 

hen om hur stor glädje arbetet kan föra med sig. 

 

”Kanske mera att det gav en glädje och lyfte tankarna. Att man kan spinna vidare på nya 

saker. Eftersom jag utvecklar mycket nytt på jobbet så är det en ganska viktig del, men 

sen i vardagen när du kör på med allt möjligt så tappas det bort ibland. Och det kan bli 

mera, inte stress direkt men någonting nära på att hitta nya saker. Men åtminstone har 

det gett en spontan glädje i det. Det är något jag har tänkt tillbaka på flera gånger.” (Men-

tor 3.) 

 

Dessutom påverkade mentorskapet hen också genom att arbetsuppgifter som mentor 3 

tidigare upplevt som mera jobbiga blev till någonting som kunde ses som någonting som 

gav ett mervärde till arbetet. 

 

”Fortfarande ser jag på något sätt att det viktigaste är ögonöppnaren att det kan också 

vara roligt att ha med nybörjare att göra. Det låter ju helt hemskt alltså, men det hjälps 

inte. Jag har mera sätt det som en belastning under många år. Jag ser att jag har fått en 

större iver, vilket jag ser att jag har nytta av i mitt jobb helt klart. Att jag är öppnare för 

det.” (Mentor 3.) 
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Två mentorer rapporterade ändå om viktig professionell utveckling som skett under men-

torskapet, men som de inte själva uppfattade som så. Också det som mentorerna fått ut 

av mentorskapet (se 6.1.) kan uppfattas som professionell eller personlig utveckling. Frå-

gan ligger då i varför mentorerna själva inte upplevde det som så. Orsaken kan ligga i 

att Arcadas mentorprogram inte lika klart kopplades till mentorernas vardagliga arbete, 

vilket gjorde att de inte heller tolkade nya kunskaper och utveckling som någonting de 

konkret kunde överföra till sin arbetsplats.  

 

 

5.5 Sammanfattning 

 

Mentorskapet har tydligt haft en stor inverkan på mentorerna. De största som mentorerna 

upplevt de fått ut av mentorskapet var tillfredställelse, kompetenser och mänskliga kon-

takter. Tillfredställelsen kunde delas in tre grupper: tillfredsställelse av att hjälpa någon 

annan, av att få självsäkerhet i sitt eget kunnande och av att ha haft en positiv upplevelse 

överlag. Samarbetet med adepten ledde alltså till en stor del positiva känslor hos men-

torn. Dessutom ledde också mentorskapet till att mentorerna upplevde att de fick kon-

kreta kompetenser. Dessa kompetenser kunde delas in i vägledningskompetenser, som 

direkt uppnås genom att mentorn får öva sig i att vägleda adepten, samt kompetenser 

relevanta för det egna yrket. Utöver det här fick mentorerna också ut personliga kontakter 

av mentorskapet, och till och med direkta vänskaper. 

Det intressanta var att då mentorerna fick utvärdera ifall de haft hjälp av mentorskapet i 

sin personliga eller professionella utveckling, uttryckte de ändå alla att mentorskapet har 

hjälpt dem i deras utveckling. Två mentorer fortsatte ändå med att beskriva konkreta sätt 

mentorskapet hjälpt mentorn i sin personliga och professionella utveckling. Det här kan 

tolkas som att mentorerna har upplevt att de fått en hel del ut av mentorskapet och har 

upplevt en utveckling i kunskaper, men att de inte ser det som professionell eller person-

lig utveckling. 

Utöver det här försökte avhandlingen ta reda på vad mentorerna lyfter fram som viktigt i 

mentorskapet. Det viktiga kunde klart delas i grupperna matchningen och mentorskapets 

uppbyggnad. Med matchningen menas att mentorerna fäster stor vikt vid relationen mel-

lan adept och mentor. Om matchningen gjorts bra och mentorsrelationen är fungerande, 

är också mentorskapet i allmänhet en positiv upplevelse. För att mentorsrelationen ska 

vara bra är det viktigt att relationens karaktär är öppen och pålitlig samt att mentorn har 
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en klar mentorsroll. Gällande mentorskapets uppbyggnad poängterade mentorerna en 

klar och tydlig struktur som man kommit överens om sinsemellan, samt att mentorskapet 

ska bygga på att stödja adepten och att det fungerar som ett sätt att bolla idéer. 

Till sist ville avhandlingen få reda på vilka kompetenser mentorerna ser som relevanta 

för att vara mentor samt hur de ser på begreppet kompetens. Mentorskompetenserna 

kunde klart delas i egenskaper och kunskaper, där egenskaperna var nyfikenhet, öppen-

het, ansvarskänsla och intresse för att hjälpa någon annan. Kunskaperna var igen väg-

ledning, människokännedom, erfarenhet och mentorsrollen. Kompetens sågs tydligt som 

sakkunnighet eller yrkeskompetens, där båda beskrevs som skilda saker. 
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6 Tillförlitlighet 

 

Syftet med den här forskningen vara att ta reda på vad mentorn får ut av mentorskapet, 

vad mentorerna lyfter fram som viktigt i mentorskapet, hur mentorerna ser på begreppet 

kompetens och vilka kompetenser de anser vara relevanta för att vara mentor, samt hur 

mentorskapet har hjälpt mentorn i sin personliga och professionella utveckling. För att 

besvara dessa frågor har fyra mentorer intervjuats till Arcadas mentorprogram varefter 

intervjuerna analyserats med hjälp av hermeneutisk innehållsanalys. 

 

Inom forskning är det viktigt att de resultat man kommit fram till är tillförlitliga. Inom inne-

hållsanalysen kommer validiteten av resultatet av att tolkningen av materialet är konse-

kvent och förstås på samma sätt av människor med samma bakgrund, samt att forskaren 

inte påstår att den här tolkningen är den universella tolkningen av materialet, utan den 

är gjord på basis av forskningsfrågorna (Schreier, 2012). Det här kommer man fram till 

genom att endera själv koda om samma material efter någon vecka eller genom att be 

någon annan koda materialet enligt ens ramverk (ibid). Jag har under analysfasen hållit 

en paus från materialet för att försäkra mig om att min kodning är korrekt. Det här resul-

terade i den reviderade versionen av mitt kodningsramverk som presenteras i kapitel 

4.5.1.  

 

För att nå tillförlitlighet måste också kategorierna som man kommer fram till under ana-

lysen verkligen kommer från materialet (Schreier, 2012). Man kan alltså inte börja ana-

lysen genom att skapa kategorier och sedan tvinga in tolkningen i dessa kategorier. Tolk-

ningen och kategorierna ska stödja varandra. Under analysprocessen har jag med hjälp 

av den hermeneutiska cirkeln kontinuerligt gått mellan de segmenterade bitarna av in-

tervjuerna och intervjuerna i sin helhet för att kontrollera att jag tolkat kontexten rätt och 

att det stämmer överens med min förutbestämda kunskap om ämnet (Grimen & Gilje, 

2007; Hartman, 2004; Skoglund, 2012). Ifall jag märkt att tidigare resultat inte stämmer 

överens med helhetsbilden har jag inte rapporterat dem i mina forskningsresultat. Ben-

nets (2004) talar om att man inom hermeneutiken går från en delad förståelse av feno-

menet mot en ny förståelse av fenomenet. Dvs. att man ur studien kan bekräfta tidigare 

bekräftad kunskap och sedan gå till nya förståelse av denna kunskap. I det här fallet 

bekräftade resultaten det som kommit fram i tidigare forskning. Det här talar till den all-

männa tillförlitligheten av forskningen. För att min analysprocess ska vara överförbar till 

andra studier har jag i detalj beskrivit hur jag gått till väga i kapitel 4.4.1. I samma kapitel 
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har jag beskrivit hur jag har reviderat mitt tillvägagångssätt i och med att jag har upptäckt 

tolkningsfel i min analys.  

 

Samplet för den här avhandlingen var väldigt litet. I slutändan kunde endast fyra mento-

rer intervjuas, vilket kan påverka resultatets tillförlitlighet och överförbarhet. Jag beslu-

tade mig ändå för att inte intervjua mentorer från andra mentorsprogram, eftersom det 

kunde ge en felaktig bild av resultaten för just det här programmet.  
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7 Diskussion 

 

Den här avhandlingens resultat bekräftar resultaten från tidigare forskningar. Det är inte 

bara adepten som har nytta av mentorskapet, utan mentorn får också ut en hel del ur 

det. Hypotesen jag jobbade med var att mentorerna har fått ut mycket av mentorskapet 

och kan peka på positiva effekter de upplevt, att de får en bättre förståelse av sig själv 

och det egna kunnande samt att de får en positiv förstärkning om sig själva som 

arbetstagare och sakkunniga inom sitt område. 

 

Tidigare forskning har visar på att mentorn får bättre självsäkerhet i sitt eget arbete 

(Kalipci, 2018), personlig tillfredsställelse (Dymock, 1999) och motivation (Kalpici, 2018). 

Alla dessa resultat rapporterade också mentorerna i den här avhandlingen på olika sätt. 

Dymock (1999) kom fram till att mentorerna blev bättre på att lyssna. Detta kan i den här 

avhandlingen jämföras med den vägledande diskussionen och vägledningskompetenser 

som mentorerna i den här studien fick ut av mentorskapet och ansåg vara viktiga.  

 

Min hypotes bekräftades delvis. Mentorerna har fått ut mycket av mentorskapet. Däremot 

kunde de inte direkt peka på positiva effekter som de fått ut av mentorskapet. Helt tydligt 

var det ändå att mentorskapet ledde till en bättre förståelse av deras professionella jag 

samt att mentorskapet förstärkte deras självkänsla som arbetstagare samt sakkunniga 

inom sina respektive områden. 

 

Mentorsrollen var också någonting mentorerna lyfte fram. Speciellt mentor 2 reflekterade 

mycket kring mentorsrollen och sade att hen hade svårt att hitta sin roll som mentor och 

vad hen ska göra. Tidigare forskning visar att mentorer som har fått mera utbildning om 

mentorskap, har lättare att känna sig självsäkra i sin roll (Martin & Sifers, 2012), vilket 

kan vara orsaken i det här fallet till mentor 2:s osäkerhet. Arcadas mentorsprogram var 

ett pilotprojekt, med endast en kort utbildning, och mentorerna fick överlag ganska långt 

jobba ensamma med adepten. Man kan tänka sig att det här var en orsak till att mentorn 

med minst erfarenhet hade problem med att hitta sin roll. De övriga mentorerna hade 

redan tidigare erfarenhet inom antingen mentorskap eller någon form av handledning. 

Det här visar på att ett mentorsprogram borde satsa på att ha tydligare instruktioner och 

stöd för mentorn att sköta sin uppgift, eftersom det också enligt Martin & Sifers (2012) 

leder till att mentorn får mera ut av mentorskapet. I det här fallet hade mentor 2 fått ut 

saker av mentorskapet, främst vänskap, inspiration och nya idéer, eventuellt kunde hen 

ha fått ut mera hårda kompetenser med en tydligare utbildning. 
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Forskning om mentorns upplevelser inom mentorskap fokuserar ofta på organiserat 

mentorskap på arbetsplatsen, vilket betyder att de effekter mentorskapet haft 

rapporteras i en arbetsplatskontext och resultaten har tydlig koppling till personlig- eller 

professionell utveckling. Dessa är så att säga de subjektiva eller objektiva professionella 

effekterna, så som arbetsplatstillfredställelse, engagemang i organisationen, befordran 

och kompensation som Ghosh & Reio (2013) kommit fram till (se kapitel 2.1.). Eftersom 

Arcadas mentorskap inte är ett arbetsplatsmentorskap, utan ett organiserat formellt 

mentorskap med en tredje part där alla deltog på frivillig basis är inte alla resultat möjliga 

att uppnå för mentorerna i den här avhandlingen.  

 

Det låg ändå i den här studiens intresse att ta reda på ifall mentorskapet hjälpt 

mentorerna i deras professionella eller personliga utveckling. Tidigare forskning pekar 

också på att så skulle vara fallet. Däremot visade det sig att mentorerna i den här studien 

inte upplevt någon professionell eller personlig utveckling under mentorskapet, även om 

de rapporterade om objektiva professionella effekter under intervjuerna, så som 

vägledarkompetenser och kompetenser direkt överförbara till sitt eget yrke. När frågan 

ställdes svarade alla nej, även om två av mentorerna senare kom på flera professionella 

effekter. Det här kan bero på mentorskapets uppbyggnad, då det sker utanför 

arbetsplatsen och fokus ligger starkt på adepten. Även om det under den inledande 

mentorskapsutbildningen togs upp att också mentorn får mycket ut av mentorskapet och 

lär sig, verkade det som att utgångsläget var att de är här för adepten och att adepten 

lär sig, medan det för mentorn var mera en god gärning för att hjälpa en ung person i 

hens karriärutveckling. Det kan också bero på att mentorerna helt enkelt inte ännu har 

reflekterat och anammat de kompetenser de plockat upp under mentorskapet.  

 

Mentorerna kanske inte kunde identifiera det de fått ut av mentorskapet som 

professionell eller personlig utveckling, även om det i den här avhandlingen stack ut som 

sådant. När professionell och personlig utveckling samt kompetensutveckling 

diskuterades hade mentorerna en klar bild av det som formell utbildning, dvs. kurser och 

föreläsningar, medan mentorskap snarare faller under informell utbildning enligt 

Rönnqvists (1992) definition eller som on-the-job learning enligt Ellströms (2011) 

definition, beroende på vilka kunskaper och kompetenser man hänvisar till. Det här i 

kombination med mentorskapets uppbyggnad kan ha gjort det svårt att se den 

utvecklingen som kompetensutveckling. 
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Däremot kan man ändå anta att mentorerna under anammat de mentorskompetenser 

som de ansett vara relevanta för att vara som mentor. Enligt Ellströms (1992) definition 

av kompetens som en individs potentiella handlingsförmåga till en viss uppgift kräver det 

att en person har en grundkunskap relaterat till uppgiften. Mentorerna som deltagit i 

mentorprogrammet har redan en bättre bild av vad det innebär att vara mentor vilket gör 

att deras potentiella handlingsförmåga är större ifall de fungerar som mentor i framtiden. 

Dessutom finns potential till ytterligare utveckling av kompetens i mentorskapet för 

mentorerna, om de har möjlighet att identifiera kompetensen hos sig själva och sedan 

överföra det till arbetsrelaterade uppgifter.  

 

Utöver att den här forskningen bekräftar tidigare forskningsresultat om att mentorn också 

utvecklas under mentorskapet bekräftade den här avhandlingen också att relationen 

mellan mentor och adepten är en viktig del av processen. Detta innefattar matchningen 

som genom relationen färgar resten av mentorskapet. Resultaten påvisar att relationer 

som är öppna och tillitsfulla leder till ett bättre mentorskap (Kupias & Salo, 2014). De 

mentorer som rapporterade att de hade utvecklats mest under mentorskapet meddelade 

också att deras mentorskapsrelation var väldigt bra, där de kunde diskutera fritt och där 

båda parterna litade på varandra. Inom tidigare forskning har man kommit fram till att 

mentorer ofta känner större tillfredställelse av mentorskapet då mentorsrelationen har 

varit bra (Janssen, 2014). Det här stämmer överens med vad mentorerna för Arcadas 

mentorsprogram rapporterat. Alla mentorer upplevde relationen som positiv och kände 

att de främst fick en tillfredställande känsla av mentorskapet. Ju bättre relationen hade 

varit, desto mera tillfredställelse rapporterade mentorerna.  

 

Mentorerna lyfte också starkt fram öppenhet, målsättningar, inspiration, tillit, samt en 

gemensam diskussion som viktiga faktorer i mentorskapet. Det här hänger ihop med 

tidigare forskning som pekar på att lyckade mentorskap bygger på dessa faktorer (Eller, 

2014). Man kan därför dra slutsatsen att de mentorskapen där dessa faktorer lyckats 

bäst också var de som gett mest åt både adept och mentor. Mentorerna lyfte också fram 

att det är viktigt att diskussionen är ömsesidig och på bådas ansvar, vilket leder till att 

båda lär sig mera under processen. Det kan därför hända att mentorskapen för en del 

gick mot en mer peer to peer- modell som bygger på det ömsesidiga samarbetet 

(Cranwell-Ward et al., 2004). 

 

Även om resultaten för den här avhandlingen i stor del bekräftar tidigare 

forskningsresultat och kom fram till intressanta insikter, bör det lyftas fram att samplet 

för intervjuerna var litet. I slutändan kunde endast fyra mentorer delta i intervjuerna, även 
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om den ursprungliga planen var tio mentorer. Det här beror på att programmet helt enkelt 

inte hade flera mentorer att intervjua i slutändan. Resultaten är därför inte helt 

överförbara till större helheter. Tolkningen av resultaten bör också göras med det här i 

tankarna. Hur representativt kan fyra personers upplevelser vara för en större helhet? 

Den här forskningen använder en hermeneutisk ansats som lyfter fram subjektiva och 

relativa synsätt (Wadenström, 2003), och som försöker förstå hur människor tänker och 

föreställer sig världen (Skoglund, 2012). Den tolkning av resultaten som presenterat går 

att tolkas på många sätt enligt hermeneutiken (Wadenström, 2003). I den kvalitativa 

forskningen ser man värdet i den mindre massans upplevelser och anser inte att 

resultaten nödvändigtvis otillförlitliga bara för att samplet är litet. Fastän samplet är litet 

är det ändå representativt för just det här programmet och hur mentorerna inom det här 

programmet tänkte och föreställde sig mentorskap och kompetensutveckling. Resultatet 

har vetenskapligt värde i sig, eftersom liknande program på svenska i Finland är få och 

studier kring liknande program på svenska i Finland är ännu färre.  

 

För framtida forskning kunde det vara intressant att intervjua ett större sampel av 

mentorer inom ett liknande program för att granska ifall resultaten är överförbara. I den 

här avhandlingen fanns det en blandning av branscher representerade, vilket också 

syntes som skillnader i vilka kompetenser man diskuterade och övade upp. Mentorparet 

som fokuserade på fotografering stack speciellt ut, då branschen skiljer sig så pass starkt 

från de övriga mentorernas mer traditionella kontorsyrken. Det kunde därför vara 

intressant att forska mera i hur mentorskapet skiljer sig branscher emellan och hur man 

ser på kompetensutveckling överlag i olika branscher. En forskning med fokus på 

mentorskap olika praktiska branscher skulle vara intressant, eftersom mentorskap har 

för tillfället nästan enbart fokuserat på lärarbranschen, sjukvårdsbranschen eller mera 

allmänt på sakkunniga. 

 

Mentorskap kommer högst troligen att fortsättningsvis bli populärare i vårt samhälle. 

Arbetsmarknaden förändras snabbt vilket gör att allt flera organisationer ser brister i den 

kompetens som för uppgifterna. Det behövs olika sätt att för människor att få de 

kompetenser som behövs för att klara av att utföra jobbet och mentorskap kan mycket 

väl vara ett sätt för både organisationen och individen att uppnå den utveckling de vill ha 

och som behövs. 
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Bilagor  

 

BILAGA 1  

 

Intervjuguide 

 

Inledning 
- Berätta om avhandlingens syfte 

- Berätta om anonymitet, ingen kommer kännas igen och ingen lyssnar på ban-

den. Har rätt att när som helst avbryta intervjun 

Inledande uppvärmande frågor 
Kan du kort berätta lite om dig själv och ditt arbete? Vad jobbar du med, vad är din roll i 
organisation? Vad har du för bakgrund? 
 
Mentorskap 

- Kan berätta lite om varför du valde att ställa upp som mentor och hur det gick till 

när du blev rekryterad? (Inre tankar, tveksamhet/iver-> Varför?) 

- Vad betyder mentorskap för dig? 

- Hur förberedde du dig inför mentorskapet? 

- Hur gick då er första träff? Beskriv stämningen? Vad kom ni överens om? Vad 

satte du upp för personliga mål? Adeptens mål? 

- Berätta om hur processen såg ut för er del? Hur träffades ni? Vad hade ni för 

uppgifter, teman? 

- Berätta hur såg en typisk mentorträff ut för er? 

- Vad har du fått ut av mentorskapet? (nådde du dina mål? Något annat?) 

- Vad är viktigt för dig i mentorskap? Och i det här mentorskapet? 

- Berätta om hur du upplevde mentorskapet i allmänhet? Ändrade dina uppfatt-

ningar? Finns det någonting som sticker ut? 

- Hur ser du på ert mentorskap nu i efterhand?  

 

Mentorsrelationen  

- Hur skulle du beskriva er mentorsrelation? 

- Beskriv din adept? Hur var personen? Hade ni åldersskillnad? 

- Hur såg diskussionen ut för er del? 

- Vad var speciellt utmanade för dig? Eller någonting du upplevde vara enkelt? 

o Varför? Kan du ge ett exempel? 

- Vilka var de bra sakerna i er mentorsrelation? 

- Hur skulle du beskriva din roll som mentor? 

o Hur kom du fram till den? 

- Hur upplevde du din roll som mentor i efterhand? Vad fick du ut av det? 

-  

Personlig utveckling/Professionell utvecklig 

- Vad har du lärt dig under mentorskapet? Exempel? 

- Hur har du lärt dig? 
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- Vad lärde sig din adept och hur lärde hen sig? 

- Hurdan nytta har du haft av mentorskapet i ditt arbete? 

➔ Följdfråga hur har du haft nytta av mentorskapet som person? 

➔ Har du haft hjälp av mentorskapet? Varför/Varför inte? 

- Hur har du utvecklats i och med mentorskapet? (Personligt/Karriär) 

- Har du tidigare funderat på din personliga eller professionella utveckling? Hur? 

Varför inte? 

- Hur ser du på din personliga eller professionella utveckling efter mentorskapet?  

Kompetens/Expertis 

- Hur skulle du beskriva dig själv som arbetstagare? 

- Hur skulle du beskriva begreppet kompetens? Någon med kompetens? 

- Vad betyder kompetens för dig i ditt arbete? 

- Hur diskuteras kompetens i ditt jobb? 

- Hurdan kompetens anser du att du har? 

- Hur skulle du beskriva en sakkunnig? (expert, asiantuntija) 

- Vilka kompetenser krävs det för att sköta ditt jobb? 

- Vilka kompetenser krävs det för att vara mentor? 

- Hur har mentorskapet påverkat din kompetens? 

o Varför/Varför inte? Hur? 

Slutledning 
- Skulle du ställa upp som mentor igen? 

- Finns det någonting du änne skulle vilja tydliggöra eller diskutera gällande te-

mat? 

 
Tack för ditt deltagande! 
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BILAGA 2  

 

Skriftligt medgivande för medverkande i forskning 

 

Medgivande 

Jag går frivilligt med på att delta i Jessica Karlssons magistersavhandling. Jag har blivit 

informerad om vem som kommer att bearbeta materialet, hur materialet kommer att 

bearbetas och hur materialet förvaras. 

 

Jag ger mitt medgivande till att intervjun spelas in och används i forskningen. Jag har 

blivit informerad om forskningens syfte och varför materialet samlas in. Det har också 

förklarats för mig att det forskningsdata som samlas in av mig bearbetas konfidentiellt 

och på ett sådant sätt att min identitet inte framgår i forskningen. 

 

Jag har blivit informerad om att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande i 

forskningen. 

 

 

 

___________________________ ____________________________________ 

Datum och Ort    Signatur 

 

 

 

     ____________________________________ 

 Namnförtydligande 
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