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Abstract 

Denna studie genomfördes på ett ledarskapsprogram i södra Sverige med 20 deltagare som också 
var adepter för sina 20 mentorer. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur 
intervjupersonerna uppfattade mentorskap och att jämföra detta med det teoretiska mentorskapet, 
samt att utröna om det uppstår lärande i mentorskapet. De teorier som utgicks ifrån härstammar 
från Dewey, Kolb, Knowles och Argyris. Undersökningen hade en kvalitativ ansats med 
inriktning på semistrukturerade intervjuer. De fem intervjuer som gjordes var uppdelade på två 
mentorer, två adepter och en programutformare. Intervjuerna tog mellan 30 och 40 minuter att 
genomföra. Det resultat som slutligen nåddes pekade på att mentorskap är ett väldigt individuellt 
lärandesätt, vilket gör det svårt att göra en jämförelse mellan olika typer av program. Många 
likheter med teoretiskt mentorskap fanns hos intervjupersonerna däremot var det på den mer 
personliga nivån som skillnader kunde utmätas. Lärande sett utifrån de pedagogiska teorier vi 
undersökt uppstod under mentorskapet.  
 
Nyckelord: Mentorskap, Adept, Ledarskapsutveckling, Förväntningar, Lärande 
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1  INLEDNING 
Mentorskap är något som kan användas på flera sätt. Ibland är det inte heller uttalat att det är just 
mentorskap det rör sig om, utan bara att en mer erfaren person tar hand om en mindre erfaren 
inom just ett specifikt område. Ibland kallar man det fadderskap, handledning, coachning eller 
vägledning. Skillnaderna kan vara hårfina. Men de kan också vara stora. Även inom ett och 
samma begrepp kan man finna flera definitioner. Mentorskap kan användas vid introduktion men 
även vid vidareutbildning, och kanske då framförallt vid ledarskapsutveckling.  
 
För att kunna bibehålla tillväxten av goda ledare skapar man ibland mentorskapsprogram. Dessa 
bygger i regel på mentor-adeptrelationen, men har ofta en kompletterande del i form av till 
exempel seminarier. Mentorskapsprogrammet är individanpassat och kan därför se till vad just 
den individen behöver utveckla. Behovet kan ses som extra stort just nu, framförallt kommunalt, 
då många chefer och ledare försvinner vid pensionsavgångar, då fyrtiotalisterna gör sitt utträde ur 
arbetsmarknaden och en helt ny generation inträder.  
 
Behovet av ledare, inte chefer, är i regel konstant. För att man blir tillsatt som chef betyder inte 
automatiskt att man blir en bra ledare. Där finns det olika teorier som å ena sidan menar att 
ledarskapet bygger på personlighet, å andra sidan erfarenhet. Mentorskapet bygger framförallt på 
det senare. Men det menar också att erfarenhet kan överföras och individanpassas.  
 
Just kommunen är en arbetsplats som präglas av fyrtio- och femtiotalister. Dessa människor 
besitter en oerhörd kapacitet sett till kunskap och erfarenhet. För att organisationen ska kunna 
bibehålla sin kontinuitet och stabilt kunna byta stora delar av sin arbetskraft, krävs en långsiktig 
planering för nyanställda och den tilltänkta framtida ledarstaben. Erfarenhet lämnas inte vidare 
under en dag, utan bygger på förtroende. Ett förtroende som kan byggas upp genom en 
mentorsrelation. Utifrån detta vill vi titta på hur det övergripande mentorskapet ser ut, om det 
verkligen sker och förväntas ske på det sättet som det presenteras i litteraturen. Dessutom 
kommer att vi titta på hur och om lärandet egentligen sker.    

1.1 Mål och syfte med arbetet 
Syftet med studien är att få en bild av mentorskap, dels vad som står skrivet i utvald litteratur och 
dels hur några deltagare själva upplever det mentorskapsprogram de är delaktiga i. Här är också 
meningen att vi ska se hur dessa båda står i förhållande till varandra. Syftet är också att se hur 
och om lärande uppstår i det undersökta programmet utifrån teorier framtagna av fyra välkända 
pedagoger. 

1.2 Mentorskapsprogrammets bakgrund, innehåll och mål  
Organisationen som anordnar detta mentorskapsprogram består av flera kommuner som 
samarbetar gällande flera olika delar, där en av dem är just utbildning. Mentorskapsprogrammet 
som undersöks är relativt nyuppstartat. Mentorskapet ligger som en av del ett 
ledarskapsutvecklingsprogram, dit man fått ansöka för att få bli mentor eller adept. När vi träffar 
mentorerna/adepterna har de träffats en gång, och därmed inte kommit så långt in i programmet. 
Parallellt med mentorsträffarna skall adepterna vara med på vissa utbildningsdagar för 
ledarskapsutbildningen med vissa teman. Dessa utbildningsdagar är uppdelade i tre avsnitt enligt 
följande;  
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”Vem är jag, vart är jag på väg?” 

• Att vara chef i en kommun  (dag 1-2, internat) 
• Ledarskapet och personligheten  (dag 3-4, internat) 
• Individen och gruppen (dag 5 och 6) 

 
”Kommunal styrning” 

• Vad styr den kommunala verksamheten?  (dag 1) 
• Arbetsrätt    (dag 2) 
• AHA! Jämställdhet är mitt ansvar  (dag 3) 
• Kommunal ekonomi   (dag 4) 
• Arbetsmiljö/Hälsa    (dag 5) 
• Politik/Förvaltning   (dag 6) 

 
”Hur har jag utvecklats och hur går jag vidare?” 

• Kommunikation som ledningsinstrument       (dag 1-2, internat) 
• Medarbetarskap och beslutsfattande        (dag 3) 
• Etik, moral och värderingar        (dag 4) 
• Omvärldsbevakning, ”Framtidens medarbetar- och ledarskap” (dag 5-6, internat) 

 
Var och en av dessa avsnitt innefattar 6 dagar. De ansvariga för programmet beskriver 
ledarskapsutbildningen i sin broschyr som ”En spännande utmaning!”. Vidare kan man läsa om 
målen, där de uttrycker att man vill tillgodose kommunernas framtida behov av chefs- och 
ledarförsörjning, att man vill utveckla medarbetare för framtida ledaruppdrag med mera.    

1.3 Avgränsning  
Vi har valt att titta på utvald litteratur för att få en förståelse för begreppet mentorskap och dess 
innebörd. Vi har tittat på ett specifikt kommunalt mentorskapsprogram för ledarskapsutveckling, 
för att se hur deltagarna upplever just detta program. Vi har också tittat på hur detta stämmer 
överens och/eller skiljer sig mot vad författarna säger i den utvalda litteraturen om mentorskap. 
Vi fokuserar också på hur lärande uppstår i det undersökta programmet utifrån vissa valda teorier 
som används inom pedagogiken. Undersökningen kan inte generaliseras, det är just detta program 
som undersöks och vilket förhållande det har till litteratur och lärande.    
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2 MENTORSKAP I LITTERATUREN 
Här kommer mentorskapet förklaras övergripande utifrån viss specifik litteratur uppdelar i olika 
teman. Dessa teman är följande; bakgrund, definition och upplägg/mål.  

2.1 Bakgrund 
I detta avsnitt kommer den historiska bakgrunden till mentorskap att beskrivas.  

2.1.1 Historisk bakgrund 
Begreppet mentorskap anses härstamma från Odyssén; Äventyraren Odysseus sägs enligt 
Homeros ca 1200 f Kr ha gjort sig redo för belägringen av Troja (Murray & Owen, 1992). Innan 
han gav sig av utsåg han en beskyddare av sitt hushåll och under 10 år fungerade denna 
beskyddare såsom lärare, rådgivare och vän, och framförallt som surrogatpappa för Odysseus son 
Telemachos. Beskyddarens namn var Mentor. Det var vanligt i det gamla Grekland att unga män 
parades ihop med äldre män, ofta vänner till fäderna eller en släkting. Förhoppningen var här att 
den unga pojken skulle lära och söka efterlikna sin mentors värderingar. Dessa relationer 
grundade grekerna på den grundläggande principen för mänsklig överlevnad, det vill säga att 
människor lär förmågor, kultur och värderingar direkt ifrån andra människor som de ser upp till 
eller beundrar. Dessa kan vara modern, fader eller andra släktingar. Människor har här förmåga 
att ta åt sig ett beteende, speciellt om det är önskat och belönas.  
 
Samma principer som ovan gäller medeltidens lärlingssystem (Murray & Owen, 1992). Här 
använde man sig av en mästare och lärling, där lärlingen gick som gesäll för att senare kunna ta 
över rörelsen när den gamla mästaren drog sig tillbaka eller avled. Här gifte sig också ofta 
lärlingen med änkan och övertog familjeförsörjningen. Detta förhållande förvandlades 
allteftersom det industriella samhället tog över, där relationen blev arbetsgivare – anställd. Istället 
för fokus på upprätthållandet av tradition och kvalitet blev det att öka vinsten. Det som var bra 
för mästaren var inte längre bra för lärlingen. Det var ur detta fackföreningars verksamhet växte 
fram.  
 
Även förhållandet klient och patron bygger på liknande förhållanden (von Platen, 1988). Detta 
var ett viktigt system i det gamla svenska ståndssamhället. Yngre personer från lägre stånd hade 
ända in på 1800-talet mycket svårt för att komma upp i samhället utan någon form av beskyddare 
som hade makt att göra resan enklare. Denna beskyddare kallades patron eller patronus och den 
som fick hjälp kallades klient. Tidigare källor än 1800-tal uttrycks i form av 
dagboksanteckningar, brev och dylikt som skrivits till stor del av unga akademiker som ofta 
tjänstgjorde som huspredikanter, sekreterare eller informatörer hos en hög herre. I vissa fall hade 
man redan en patronusrelation när man anställdes eller så var man tvungen att vinna den äldre 
herrens välvilja. Klienten fick då ofta beskydd, mat och husrum. Det som var mest eftertraktat var 
dock garantier inför framtiden. Beroendeställningen hos den anställde var väldigt utpräglad och 
svågerpolitiken var mycket utbredd. Skulle patronen dö innan garantierna trätt i kraft satt klienten 
oftast i en väldigt dålig situation. Samma tendenser kan man hitta om man går tillbaka till de 
gamla kungarna och regenterna, och då fanns mentorn i form av rådgivare (Nilzon, 2004). 
 
Genom årens lopp har flera informella relationer växt fram, där en typ av mentor blivit den som 
hjälpt en adept med sin karriärutveckling och med att ta sig fram i organisationen. Dock hände 
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det då inte så ofta att adepten handleddes för att utveckla sina färdigheter. Det tillförde så gott 
som alltid något positivt för adepten, och mentorn såg sig ha hjälpt till med en persons 
utveckling.  
 
Under mitten av 1970-talet började andra informella och systematiserade mentorsrelationer växa 
fram och skapa uppmärksamhet (Murray & Owen, 1992). Man ser att det i takt med att företag 
växer och blir mer opersonliga så växer även behovet av mentorskapets personliga kontakter. 
Man menar att då ett företag ska kunna fortsätta överleva och växa måste det kunna föryngra sig 
inifrån, och det är där mentorskapet har en stor betydelse. Även kvinnornas intåg på de högre 
posterna inom företagen ger mentorskapet ny luft under vingarna. Dock ska man också veta att 
mentorskapet inte bara förknippas med kvinnor och minoriteter. Många företag välkomnar 
medarbetarnas vilja att utveckla nya kunskaper och färdigheter, och skapar därför strukturer och 
procedurer för att mentorskap ska kunna ske. Det är detta som kallas organiserat mentorskap.  

2.2 Definition av begrepp 
I denna del kommer de olika begrepp som används inom mentorskap förklaras utifrån 
litteraturen.  

2.2.1 Mentorskap 
Mentorskap innefattar en mentor, en adept och till viss del även en programutformare. Ofta 
kommer mentor och adept från olika organisationer. Olika författare använder sig av olika 
definitioner av mentorskap, dock beskriver de i stora drag samma sak: 

• Murray & Owen (1992) definierar mentorskap på följande sätt; ”En medveten 
kombination till ett par av en person, som är kunnigare eller mer erfaren. Det 
överenskomna målet är att den mindre kunniga personen skall få lära och utveckla 
vissa kompetenser”. (s. 6) 

• Nilzon (2004) menar att mentorskap är en process som handlar om människor och 
deras utveckling, att hjälpa människor att växa och där målet är personlig mognad. 
Traditionellt sett är mentorn en äldre person med större erfarenhet, som adepten 
kontinuerligt träffar och samtalar med. I vår tid har detta dock förändrats en del och 
mentorn är numera sällan äldre, och agerar snarare som en tränare eller utbildare. 
Dock besitter personen mycket kunskap och erfarenhet. Det är också viktigt för 
mentorn att kunna sätta sig in i andras funktioner.  

• ”Mentorskap innebär alltså att en livserfaren, omdömesgill och respekterad person 
åtar sig att vägleda en yngre person. Mentorn kan finnas inom organisationen, eller 
utanför. Det finns för- och nackdelar med båda.” (Granberg, 2003, s. 419). 

• Ahlström (2002) menar att mentorskap framförallt handlar om att finna sin egen väg 
in i arbetslivet och att våga ta nya steg i sin utveckling. Och då både personligt och 
professionellt. Man menar också vägledning, och då genom att mentorn går bakom 
eller bredvid och stöttar, inte framför. Mentorn ska stödja, följa, leda och råda. 
Processen sker genom dialog mellan mentor och adept. Ahlström menar vidare att det 
i en mentorskapsrelation enbart finns en huvudperson, adepten, även om mentorn och 
adepten skall vara relativt jämställda. Detta gör at en person som har behov att vara 
huvudperson inte bör vara mentor. 

  
Sammanfattningsvis kan vi se att mentorn i regel är någon med mer arbetslivserfarenhet än 
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adepten, i alla fall inom just det område adepten ska utbildas i, oftast ledarskap. Mentorskapet 
bygger på att adepten ska utvecklas och att mentorn ska vara ett stöd eller en vägledare. Detta 
sker framförallt av utbyte genom samtal men kanske även av praktiska övningar. 

2.2.2 Mentor   
En god mentor bör enligt litteraturen ha många olika egenskaper. Förväntade egenskaper som 
mentorn bör ha, enligt Ahlström (2002), är att vara erfaren samt vara ett gott föredöme för sin 
adept, både personligen och professionellt. Detta är mentorn bland annat genom att vara 
intresserad av att utveckla andra framför sig själv, då det är adepten som ska gynnas så mycket 
som möjligt. Mentorn bör också vara lyhörd. Även att ha en förmåga att inspirera och engagera 
människor samt kunna agera bollplank är viktigt (Nilzon, 2004). I regel är en mentor en ledare 
som hjälper andra ledare och är då ärlig och kunnig på ett professionellt sätt.  

2.2.3 Adept 
Granberg (2003) menar att adept betecknar en individ som befinner sig i en process som kan 
definieras som ”på väg till”. Vad ”på väg till” innebär kan vara olika i olika organisationer. 
Vidare menar han att adepten kan väljas ut för att ledningen menar att hon/han är utvecklingsbar 
och kanske snart förväntas inneha en ledarposition. Men personen kan också väljas ut men tanken 
om att utvecklas i sitt nuvarande arbete. Murray och Owen (1992) menar att en adept 
kännetecknas av att den har en vilja att ta ansvar för den egna utvecklingen, men även att den har 
potential för högre befattningar inom organisationen och förmåga att arbeta i mer än ett 
fackområde. Adepten bör även ha intresse för att ta sig an utmaningar och nya ansvarsområden 
samt vara mottaglig för feedback och handledning.  
 
Det finns flera ord som betyder ungefär detsamma som adept. Ibland används engelskans protegé, 
men även aspirant, lärling, efterföljare eller lärjunge kan förekomma. Dock anser vi att adept är 
den benämning som passar bäst i samband med mentorskapsprogram. Ordet innefattar inga 
direkta värderingar och förknippas inte heller med något specifikt yrke eller sammanhang.   

2.2.4 Förhållande mellan coach och mentor  
Det finns flera begrepp som påminner om mentorskap, vilket gör det svårt att hålla isär dem. Man 
kan använda sig av fadderskap, handledarskap eller coachning. Det är framförallt det sista man 
blandar ihop med mentorskap, vilket gör att vi tittat närmare på vad som sägs särskilja dem. 
Skillnaden mellan coach och mentor menar Molander (1996) är att i mentorskap har mentorn och 
adepten ingen chef – medarbetarrelation, utan mentorn har i regel ingen anknytning till just den 
avdelning eller enhet där adepten finns. Däremot menar Steinberg (2004) att coachning ofta 
beskrivs mer konkret och anses vara mer resultatorienterat och lösningsfokuserat. Han menar 
också att coachen har större ansvar för innehåll, upplägg, metod och uppgifter. Vidare menar han 
att det här är coachen som har huvudansvaret för träningen. Coachen lägger tid på detaljer men 
tycker ändå helheten är viktig. Den goda coachen förklaras även vara mer specifikt yrkesinriktad 
än mentorn. Det läggs dock här liksom på mentorskap fokus på tydlig överlämning, så att adepten 
själv ska kunna fatta beslut och föra sin egen utveckling. Slutligen menar han att coachen mer 
arbetar mot ett bättre resultat, medan mentorn arbetar mot klokare tänkande. Gjerde (2004) menar 
i sin tur att skillnaden mellan mentor och coach kan delas upp i delar; mentorn delar med sig av 
sina erfarenheter och sin kunskap och fungerar som rådgivare. En coach däremot ger inte råd, 
utan använder sig av processkunskap och har fokus på den personliga utveckling, medan 

  9 



mentorns fokus ligger på karriärmål. Dessutom tros mentorn troligtvis vara äldre och mer erfaren, 
vilket inte coachen behöver vara. Framförallt menar hon att mentorn överför kunskap, medan 
coachen gör utövaren medveten om sin kunskap. Dock finns det även likheter. Båda blir på något 
sätt valda av adepten/utövaren och vill på något sätt utveckla individen. 

2.3 Upplägg/mål 
Denna del kommer att förklara hur litteraturen beskriver upplägget och målen med 
mentorskapsprogram, sett ur olika perspektiv. 

2.3.1 Mentorns roll 
Mentorn spelar naturligtvis en viktig roll i en mentorsrelation. Framförallt bygger mentorskapet 
på de samtal som förs mellan mentor och adept, och därför bygger de egenskaper mentorn bör ha, 
och den roll den bör spela, på just samtalet. Steinberg (2004) menar att en oerhört viktig del för 
just mentorn är att den lyssnar. Detta kan dock bli problematiskt emellanåt, då mentorn själv är 
fylld av erfarenheter och upplevelser och därför har skapat sig en egen uppfattning om saker och 
ting. Även om en mentor kan ge råd, så är den främsta uppgiften att just lyssna. Med lyssnandet 
tillkommer även andra viktiga delar, såsom att sammanfatta, vara trovärdig, avbryta etc. Det är 
framförallt denna del i mentorns roll som det läggs stor vikt vid. Som mentor menar Steinberg 
också att man jobbar utifrån två inriktningar, den klargörande och den lösningsfokuserade 
inriktningen. Med den första menas att mentorn ställer frågor för att adepten ska kunna förstå sina 
motiv för att få bättre grepp om riktning, mål och syfte med sitt framtida agerande. Den 
lösningsfokuserade inriktningen i sin tur innebär att mentorn hjälper sin adept att komma fram till 
konkreta handlingsplaner för att lösa specifika utmaningar. Dessa inriktningar kan även 
kombineras.  
 
Mentorn bör också vara en förebild, och att visa samma sak i ord som i handling (Ahlström, 
2002). Dessutom innebär mentorns roll att tydliggöra de mål adepten själv börjat formulera. 
Mentorn skall också sätta sig in i adeptens verklighet för att kunna börja där just den individen är, 
förstå vad den förstår och så vidare. Mentorns roll är också att försöka få adepten att ändra sin 
mentala inställning, vara öppen för individens problem, ge feedback och information med mera. 
Dessutom skall adepten uppmuntras och få hjälp med handlingsalternativ för att nå sina mål. 
Viktigt är här att föra en dialog och att belysa olika alternativ till handlingsstrategier. Viktigt är 
också att behandla adepten som huvudperson och inte sätta sig själv i centrum.     

2.3.2 Adeptens roll 
Det kräver mycket engagemang och initiativ av en individ som medverkar i ett 
mentorskapskapsprogram, till skillnad från ett traditionellt utbildningsprogram. Adeptens roll är 
framförallt att skapa egna, personliga mål, som dock bör vara samstämmiga med 
mentorskapspogrammets övergripande mål (Ahlström, 2002). Personen ifråga bör också fundera 
kring valet av mentor. Dock är det olika från program till program hur pass involverad adepten är 
i just valet. Det är också viktigt att adepten förbereder sig inför mentorssamtalen och veta vad den 
vill tala om. Ahlström menar också att det kan vara en god idé att skicka ut frågeställningarna till 
mentorn ett par dagar innan för att få ett mer strukturerat arbetssätt. Vidare måste adepten kunna 
föra en dialog tillsammans med mentorn, då det är det mentorskapsrelationen bygger på. Under 
denna dialog är också viktigt att adepten blir klarare över sina starka och svaga sidor, för att 
kunna utvecklas och få bättre självkänsla. Här ligger även tyngden på att mentorn tar sitt ansvar 
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och är ärlig.  

2.3.3 Programutformarens roll 
Man kan benämna denna person på flera sätt, såsom samordnare, programansvarig eller 
projektansvarig. Denna persons ansvar handlar om att planera, genomföra och följa upp 
programmet. Ahlström (2002) menar att detta kan innebära till exempel att förankra det hos 
ledning, utse adepter och mentorer och matcha dem samt avsluta programmet. 
 
Ofta utses någon extern konsult eller någon som har hand om personalutveckling till utformare 
eller samordnare (Ahlström, 2002). I ett blandat program, dvs. då mentorn och adepten kommer 
från olika organisationer, kan det även finnas läge att blanda in någon utomstående. Personen i 
fråga bör väljas med omsorg, då denna kan komma att bli en viktig del under programmets gång. 
Personen kan behöva ha en känsla för hur man ger mentorer feedback på ett bra sätt och 
dessutom kunna hantera en situation där mentorn och adepten inte fungerar bra ihop, oavsett om 
det gäller att förbättra relationen eller det gäller att byta mentor. Skulle en relation inte fungera, är 
det upp till programutformaren att vidta åtgärder. Personen ifråga bör ge synpunkter på hur 
förhållandet kan förbättras, kanske behöver adepten omformulera sina mål. Skulle man inte få 
förhållandet att fungera, trots flera försök, bör programutformaren föreslå ett byte av mentor. En 
annan del som Murray & Owen (1992) också menar ligger på programutformarens ansvar är att 
beskriva uppgifterna, till exempel om det krävs rapportering, vilken tid som förväntas avsättas 
etc. Dessutom är det denna individ som står för annonsering, granskning av kandidaterna och 
matchning mentor - adept. När det gäller matchningen finns det flera sätt för programutformaren 
att välja ut mentorer och adepter. Dels kan de själv få anmäla sig och sedan bli utvalda efter 
intervju och liknande och dels kan de bli föreslagna av medarbetare eller chefer, för att 
programutformaren sedan i sin tur ser efter i fall de är lämpade.   

2.3.4 Aspekter över tid – före, under, efter 
Innan man ens tänker på att starta upp ett mentorskapsprogram, bör man se över det behov 
organisationen har. Murray & Owen (1992) kallar detta ersättarplanering, och förklarar detta som 
ett sätt att se efter det framtida bemanningsbehovet. Man tittar även efter vilka individer som kan 
tänkas klara av kraven för ett mentorskap. Även organisationens engagemang för utveckling bör 
undersökas.  
 
Hur länge ett mentorskapsprogram ska vara verksamt varierar i regel, och många företag har 
konstant tillgång på sina mentorer (Ahlström, 2002). Andra organisationer gör punktinsatser och 
anlitar en mentor då ett behov plötsligt uppkommer, till exempel då man hamnar i ett låst läge 
eller är i behov av ledning inför valet av nya befattningar. Hon menar dock att ett 
mentorskapsprogram bör löpa under cirka ett år, då det är svårt att ändra på beteenden under en 
kortare tid. Det kan också vara svårt att få mentorer att ställa upp längre än ett år. Precis i 
uppstarten menar Ahlström att det kan vara lämpligt att skriva ett kontrakt mellan mentorn och 
adepten, för att få en tydlighet i vad som gäller, till exempel gällande start- och slutdatum, antal 
träffar, sekretess och liknande.  
 
Då man ska finna mentorer och adepter har man vissa saker att ta hänsyn till. Dels om personerna 
ska komma från samma organisation, dels vem som ska välja ut dem. Granberg (2003) menar att 
adepter i största möjliga mån bör välja sin egen mentor, så gott det går. Han menar dock vidare 
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att det rent praktiskt går till så att adepterna lämnar förslag samtidigt som organisationen tar fram 
detsamma. Mentorerna bör först identifieras och bör vara fler än adepterna. När mentorerna blivit 
”godkända”, lämnas listan till adepterna och de får själv kontakta dem för att höra om intresse. 
Skulle man som adept inte finna någon, hjälper programutformaren till.  
 
För att mentorskapet ska bli så givande som möjligt behövs också praktik (Ahlström, 2002). 
Därför uppmuntrar mentorn adepten att utsätta sig för en aning övermäktiga situationer för att 
kunna utvecklas i sin roll som ledare. Återigen kommer det här med misslyckanden in som en 
viktig del. Mentorn försöker få adepten att se på dessa som en viktig del i lärprocessen. 
Misslyckandet i sig är inget problem, det är hur man hanterar situationen efter som gör det 
antingen till något bra eller till något dåligt. Som ledare måste man dessutom kunna hantera dem.   

2.3.5 Samtalen 
Den huvudsakliga delen av mentorskapsprogrammen är samtalen mellan mentor och adept. 
Nilzon (2004) beskriver hur han ser på samtalen i ett mentorskapsprogram, där han menar att just 
dessa kräver noggranna förberedelser gällande ramar och mål, mötesupplägg samt motivation för 
förändring. Vidare menar han att man måste se till tidsramar, plats samt upplägg för att samtalet 
ska bli så effektivt som möjligt. Nilzon menar att mentorer ser samtalet som det primära medlet 
för förändring och att de därför förbereder det noga. Följande skriver han att man tittar på; 

1. syfte och samtalsupplägg 
2. vem/vilka? 
3. information/fakta 
4. tid och lokal 
5. strategi 
6. uppföljning 

 
Första samtalet mellan adept och mentor bör innehålla korta beskrivningar av var och ens liv, där 
adepten bör berätta om sitt liv i ett tidsperspektiv (Ahlström, 2002). För att göra samtalet här 
intressant, kan mentorn ställa frågor kring de val adepten gjort under sitt liv, som gjort att 
individen kommit dit den kommit. Vidare kan samtalen innehålla höjdpunkter och 
framgångsfaktorer samt de misslyckanden som lett till lärande. Det som skett genom utmaning, 
osäkerhet och kris bör också diskuteras, då det är givande lärandesituationer. Även de mönster 
som adepten följer är intressanta att titta närmare på, eftersom om man då bryter dessa kan finna 
nya, givande vägar. Detta bör naturligtvis ske med reflektion och inkubation, där det senare 
förklaras som att överlåta åt hjärnan att bearbeta frågor som vi lagt åt sidan. För att sedan komma 
vidare är det naturligt att skapa visioner och blicka framåt, för att därefter skapa långsiktiga 
strategier för att försöka nå dit, men att ändå ta en dag i sänder. I samtalet bör det också fokuseras 
på vilka hinder som finns på vägen till visionen, och hur man bör undanröja dem. Samtalen kan 
också leda till att adepten får hemuppgifter, såsom att utvärdera olika karriärvägar eller skriva 
dagbok.    
 
Hur ofta och på vilket sätt dessa samtal bör äga rum är beroende av vilka andra 
utvecklingsaktiviteter som är planerade i samband med mentorskapsprogrammet (Murray & 
Owen, 1992). Sker det parallellt med samtalen utbildningsdagar eller seminarier kanske det blir 
mer sällan, men kanske kan någon riktlinje vara 1-2 gånger i månaden. Dock är det viktigt att 
mentorn inte försummar adepten, det är i så fall viktigt att adepten säger ifrån. Ahlström (2002) 
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menar att dessa samtal bör vara mellan 1-2 timmar långa, då hon menar att det som inte sägs 
under två timmar sällan behövs sägas alls. Samtalets längd bör vara bokat redan innan, så att båda 
går in med samma premisser.      
 
Gällande mål i samtalsrelationen menar Nilzon (2004) här att mentorer förespråkar både kort- 
och långsiktiga och att de välkomnar förändring. Samtalen bygger på det föregående samtalet och 
där behövs öppen och ärlig feedback. Dialogen kräver här ett ömsesidigt ansvar från mentorn och 
adepten. Dessutom utvärderas samtalen kontinuerligt så att de ska bli så givande som möjligt. 
Tanken är att dessa samtal ska motivera adepten till förändringar och personlig utveckling. 
Centrala frågeställningar för mentorssamtalet är; 

• Vad vill mentorn att adepten ska förbereda sig på? 
• Vilken hjälp behövs från mentorns sida? 
• Hur kan motivationen skapas utifrån målsättningarna? 

Man kan även använda sig av videoinspelningar i aktiva situationer för att öka effektiviteten av 
den feedback mentorn ger, då det är ett bra kommunikationsmedel där man tydligt kan se vad 
som görs. En annan viktig del i mentorsrelationen är dialogen mellan mentor och adept. Den 
bygger på lyssnande och konstruktiv kommunikation. Detta innebär att mentorn lyssnar noggrant 
till adeptens tankar och idéer och ställer frågor, och Nilzon menar här att mentorn använder sig av 
konstruktiv kommunikation, vilket innebär uppbyggande och framåtsyftande. Som mentor ställer 
man då konstruktiva krav på medarbetaren, uppmuntrar och ger konstruktiv kritik. En viktig del i 
mentorskapssamtalen är också uppföljningen av dem, där mentorn noggrant analyserar resultat 
och framsteg i arbetet. Dessa framsteg och det som leder fram till framstegen belönas genom 
uppskattning.  

2.3.6 Olika program –tillvägagångssätt 
Det finns flera olika typer av mentorskap och man kan arbeta med mentorskap på flera olika sätt. 
Ahlström (2002) menar att man kan arbeta med mentorskap på två sätt. Det första innebär att man 
startar ett program som är strukturerat, där man har lika många adepter som mentorer. Här är 
start- och slutdatum uttalade och samma för alla deltagande. Det andra sättet innebär att man 
arbetar med enstaka adepter när som helst en mentor eller adept önskar. Ahlström menar att det 
första är att föredra eftersom det sker återkoppling och stimulans från övriga aspekter och 
dessutom kan man köra gemensamma utvecklingsaktiviteter. Dessutom stimulerar detta till 
nätverksskapande. Hon menar vidare att det dessutom är lättare att hitta mentorer till ett helt 
program än till enstaka adepter. Även för mentorerna är detta en fördel, då de kan diskutera och 
utvecklas tillsammans. Man kan dessutom rikta programmet till vissa grupper av olika 
anledningar; t.ex. kvinnor eller nya chefer. Detta om man har som mål att tillsätta fler kvinnor 
som chefer eller utveckla cheferna på ett visst sätt. Det kan också göra att man exkluderar viss 
kunskap, t.ex. genom att inte använder sig av den kunskap manliga adepter skulle kunna ha. 
Ahlström menar att det i regel är bättre att rikta mentorskapsprogrammen till en viss nivå, snarare 
än en viss grupp. 
 
Arhén (1991) menar att mentorskap kan vara spontant eller organiserat. Hon förklarar att 
spontant mentorskap uppstår utan yttre inblandning, och att mentorn och adepten själv 
bestämmer hur deras relation ska fungera. Ofta uppstår detta mentorskap inom en organisation, 
men det kan även ske mellan två individer från olika organisationer. Denna typ av mentorskap 
lever i regel så länge båda parter tycker det är givande. Organiserat mentorskap däremot drivs 
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vanligen av en person eller ett projekt inom en organisation. Den som anordnar programmet 
väljer ut adepterna som antingen själv i sin tur väljer ut mentorerna eller så väljer arrangörerna ut 
även dessa. Detta är ett väl genomtänkt och utarbetat sätt för organisationen att föra över kunskap 
från mer erfarna till mindre. Detta kan vara en del i chefsutvecklingen inom en organisation. Här 
kan man i sin tur använda sig av internt respektive externt organiserade program. 
  
 Ahlström (2002) menar vidare att det finns tre typer av mentorskapsrogram:  

1. Interna: Både mentor och adept kommer från samma organisation. I dessa är det viktigt att 
programmet har ett tydligt övergripande mål. 

2. Externa: Adepten kommer från den egna organisationen men mentorerna kommer från en 
extern organisation.  

3. Blandade: Både adepter och mentorer kommer från olika organisationer. 
Ett blandat program kan se ut på följande vis: 4 organisationer bidrar med 4 mentorer och lika 
många adepter. Dessa mentorer och adepter kan i sin tur inte få någon ”respektive” från sin egen 
organisation. I både externa och blandade mentorskapsprogram kan inte ett övergripande mål 
vara lika viktigt som vid ett internt program. 

2.3.7 Användningsområden 
Mentorer behövs inom alla områden, oavsett om det gäller företag eller skolor, kyrkoledning eller 
kommunledning (Nilzon, 2004). Ofta är det dock inte möjligt att avlöna dessa personer, utan de 
arbetar i regel ideellt. Sett till i vilka sammanhang man kan använda sig av mentorskap, finns det 
flera exempel. Steinberg (2004) säger bland annat att det kans användas vid introduktion av nya 
medarbetare och chefer, karriärval, personlig utveckling, färdighetsträning, ledarskapsutveckling, 
uppföljning av projekt och för att få andra medvetna om sitt ledarskap, sin organisation och sina 
livsmål. Sina färdigheter som mentor kan man även använda vid andra sammanhang, till exempel 
vid utvecklingssamtal och lönesamtal.   

2.3.8 Fördelar/nackdelar 
Det finns både för- och nackdelar oavsett om man hittar mentorn inom eller utanför 
organisationen.  Fördelarna med att ha en mentor som är ifrån organisationen är att den kan 
återskapa ett mönster som alla skapas efter (Ahlström, 2002). Däremot är nackdelen att man kan 
hämma nytänkandet hos adepten. Skulle man ta en mentor utanför organisationen måste inte 
mentorn ta någon hänsyn till de ledarstilar som eftertraktas inom organisationen, mentorn kan då 
alltså själv se till hur adepten utvecklas som person. 
 
Övriga nackdelar som kan framträda vid mentorskap är beroende av mentorns och adeptens 
person. Till exempel kan adepten känna att behoven inte tillgodoses, vilket kan bero på att 
individen har orealistiska förväntningar (Murray & Owen, 1992). Detta kan leda till att mentorn 
blir kritiserad. Det kan också vara så att adepten är alldeles för ambitiös. Om dessutom mentorn 
och adepten är i samma organisation kan mentorn se adepten som en konkurrent, speciellt om den 
vill mycket. Då kan mentorn ta ett steg tillbaka. Det är också viktigt att organisationen och/eller 
personen i organisationen är redo och mogen för det, annars kan programmet få negativa 
konsekvenser (Ahlström, 2002). 

2.3.9 Vilka resurser krävs 
Mötet mellan mentor och adept bör ske helt avskilt och ostört (Ahlström, 2002). Exempelvis på 
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någons kontor eller att de tar en promenad tillsammans. Att äta lunch tillsammans kan medföra 
störande moment i form av människor runt omkring. Detta kan resultera i att man känner 
svårigheter att ta upp personliga ämnen. De resurser som kräv för ett mentorskapsprogram är 
naturligtvis beroende av vad som sker under perioden. Det kan vara litteratur, utbildning, lokaler 
och körersättning (Murray & Owen, 1992).    

2.3.10 Syftet och målet med mentorskap 
Generellt för ett mentorskapsprogram bör man börja med att ha ett övergripande mål för 
mentorskapet (Ahlström, 2002). När väl detta är fastställt bör även adepten fastslå sina egna, 
personliga mål. Detta för att adepten ska kunna avgränsa och fokusera. Här poängterar Ahlström 
att det är viktigt att adepten sätter sina egna mål, ingen annans. Vidare menar hon att det är viktig 
att målen är mätbara, tidsatta och realistiska, för att man ska kunna avsluta en del och kunna gå 
vidare. Har man tydliga mål kan detta leda till att adeptens egen roll i helheten blir tydligare, 
vilket gör det lättare att både styra sin verksamhet och sin utveckling. Hon menar också vidare att 
ju mer preciserade mål man har, desto mer kan man släppa kontrollen eftersom en stark 
målfokusering har en dragningskraft i sig. Typiska mål för en adept kan ofta generaliseras inom 
området personlig utveckling, exempelvis ökad självinsikt eller bättre självförtroende. Adepten 
och mentorn bör diskutera igenom de mål adepten har, och sedan följa upp dem flertalet gånger 
under programmets gång. Detta för att se om man behöver ändra på målen eller kanske att målen 
blivit uppnådda tidigare än planerat. Denna uppföljning är viktig för att se så att adepten arbetar 
mot rätt mål. Det finns möjlighet att ändra målen under programmets gång, men då bör adepten 
vara på det klara med varför man ändrar och hur man ändrar dem. 
 
Granberg (2003) menar att organisationen kan ha mål såsom utveckling av deltagarnas 
ledarskapförmåga och att företaget ska bli mer attraktivt som arbetsgivare. Även att stärka 
företagskulturen och nätverksskapande kan ligga i fokus. Granberg (2003) menar också att målen 
som formuleras dels bör ta sin utgångspunkt i de värderingar som finns i företagets övergripande 
ledarprogram, kvalitetssystem med mera, dels i adeptens egna erfarenheter, styrkor och 
svagheter. Gör man ett kontrakt skall det där formuleras på vilka områden adepten själv vill bli 
säkrare, hur detta ska gå till och vilka förhållningssätt som ska förekomma. Även sekretess och 
relationen mentor – adept – chef diskuteras. 

2.3.11 En mentor – flera adepter? 
Ahlström (2002) menar att en mentor enbart bör ha en adept i taget. Det gäller framförallt inom 
samma program. Detta för att inte en relation ska bli mer givande än en annan och att den adept 
med den minst givande relationen ska bli drabbad. Dock ser Ahlström (2002) det som en 
möjlighet att ha två adepter om den ena kommer från ett internt program och den andra från ett 
externt, vilket hon dock inte rekommenderar. Hon menar vidare att det inte heller är lämpligt att 
ha samma mentor för två olika program två år i rad, då hon skriver att mentorn då inte riktigt 
hunnit avsluta sin tidigare mentorsrelation och helt är reda att börja om på nytt. 

2.3.12 En adept – flera mentorer? 
Även här menar Ahlström (2002) att det räcker med en motpart. Dock kan hon tänka sig att det 
skulle kunna fungera med en mentor inom organisationen och en utanför, som man använder sig 
av på olika sätt. Dock brukar adepterna ha tillräckligt att göra för att förbereda sig för möte med 
en mentor, vilket skulle fördubbla arbetet om man hade två. 
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3 TEORIGENOMGÅNG 

3.1 Teorier om lärande   
Här kommer fyra olika teorier om lärande att presenteras. Teorierna som beskrivs utgår från 
Dewey, Kolb, Argyris samt Knowles. 

3.1.1 Dewey 
John Dewey är en av Amerikas största filosofer. Hans huvudsakliga inriktning är gentemot 
lärandet, och man förknippar honom ofta med uttrycket ”learning by doing”, vilket helt enkelt 
innebär att man lär sig genom att aktivt handla. Dewey (1999) menar att allt levande under hela 
sin livstid försöker utnyttja den energi som finns omkring till sin egen fördel, såsom ljus och luft 
etcetera. Han menar att det levande utnyttjar detta för sin egen fortlevnad och att livet är en 
process som förnyar sig själv genom inverkan på den omgivande miljön. Dock gäller inte den 
oändliga förnyelsen för den enskilda varelsen, utan förr eller senare dör den. Dock fortgår andra 
livsformers reproduktion. I takt med att några livsformer dör, föds andra som är anpassade efter 
vad tidigare livsformer dukade under för, tack vare dessas kamp. Samma princip om förnyelse 
gäller även erfarenhet. Dewey menar vidare att varje erfarenhet fortlever genom förnyelse av den 
sociala gruppen. Denna kontinuitet bibehålls genom utbildning och uppfostran. Idag krävs dock 
mer än att bara klara av den elementära försörjningen för att reproducera gruppens liv. För att en 
människa ska bli medveten och intresserad av den sociala gruppens mål och vanor krävs 
utbildning. För att samhället ska leva vidare krävs att ständig överföring av utbildning och 
erfarenhet pågår. Detta, menar Dewey, sker genom att vårt sätt att handla, tänka och känna 
förmedlas från de äldre till de yngre. Utan denna överföring kan gruppens sociala liv inte 
fortsätta. Han påpekar också vikten av att lägga ner energi på grundlig överföring, vilket annars 
kan ge negativa effekter. 
 
Vidare menar Dewey (1999) att skolan är ett viktigt medel för den kommunikation som formar 
unga, men han menar också att det bara är ett av flera medel och jämfört med andra är det relativt 
ytligt. Samhället existerar i överföring och i kommunikation. Dewey förklarar att kommunikation 
som säkrar deltagandet i en gemensam förståelse består i att den befäster likartade emotionella 
och intellektuella dispositioner och som exempel ger han här hur man svarar på förväntningar och 
krav. Dewey menar också att all kommunikation är bildande, då därför att detta innebär att man 
får en utvidgad och förändrad erfarenhet. Detta genom att man får ta del av vad andra tänkt och 
känt och att man därför på ett eller annat sätt påverkas av detta. Även den som för över någon 
erfarenhet till någon annan lär sig något. Vad som ska sägas måste formuleras på ett sätt så att 
den andra förstår och ser på saken som den andra ser på det. Man måste då kunna sätta sig in i 
någon annans situation för att själv kunna berätta om sin erfarenhet på ett förnuftigt sätt. Alltså 
menar Dewey att det är själva processen att leva tillsammans som är utvecklande, och socialt liv 
inte bara kräver undervisning och lärande.  
 
Dewey (1999) menar vidare att man kan se till två liv, dels det fysiologiska, dels det sociala. För 
det fysiologiska är näringsintag och reproduktion viktigt, medan för det sociala är det uppfostran 
och utbildning. Den utbildning han talar om här består främst av överföring genom 
kommunikation och menar vidare att kommunikation är en process där erfarenhet delas till dess 
att den blir en gemensam egendom. I dagens samhälle ökar formell undervisning och utbildning, 
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vilket gör att risken ökar för en oönskad splittring mellan den erfarenhet man får i informella 
sammanhang och den man får i skolan. Denna risk är som störst i dagens samhälle eftersom det 
sker så snabb utveckling av kunskap och teknisk förmåga. Hur man då i den sociala gruppen 
förmedlar kunskap och erfarenhet till de yngre medlemmarna, menar Dewey sker genom 
omgivningens inverkan. Detta framkallar vissa responser hos de unga. Miljön påverkar 
individerna så att de känner en sak mer än någon annan, samt att de beter sig på ett visst sätt. 
Dewey definierar här miljö som de saker som en människa anpassar sig efter. 
 
Även om Dewey (1938) förespråkar lärande genom handling, menar han inte att den traditionella 
skolan och den kunskap lärarna förmedlar genom undervisning bör förkastas. Den information 
lärarna besitter är viktig och bör föras vidare. Han menar istället att om en elev inte fått arbeta 
och kämpa med informationen eller problemet, blir det enbart löst knutet till hjärnan. Den 
information som var frånkopplad från eftertänksamt handlande anser han vara död, något som 
förstör intelligensen.   

3.1.2 Kolb 
David A. Kolb (1984) menar att lärande sker genom att man reflekterar över en konkret 
erfarenhet för att sedan bilda sig ett nytt begrepp som sedan aktivt kan prövas. Lärandet sker i en 
loop, det vill säga att det inbegriper konkret erfarenhet, reflektion, abstrakt begreppsliggörande 
och utformandet av en ny handling som i sin tur leder till nya erfarenheter.  
 

Konkret 
erfarenhet 

 
 
 
Kolb (1984) menar vidare att kunskapsbegreppet kan delas i två delar, personlig kunskap och 
social kunskap. Den egna personliga kunskapen kommer från egna erfarenheten genom 
uppfattandet och sättet att förstå detta som en del av den sociala kunskapen. Just den sociala 
kunskapen består av symbolsystem som gör det möjligt att förstå varandras tänkande och för att 

 

 

Aktivt 
prövande 

Abstrakt 
begreppsbildning 

Reflekterande 
observation 

 

  

 

  

Kolbs modell för 
erfarenhetsbaserat lärande 
(Kolb 1984, s. 42)  
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kunna utbyta erfarenheter. Denna kunskap skapas och återskapas genom personens erfarenheter.  

3.1.3 Knowles 
Knowles et al. (2005) skriver om vuxnas lärande, andragogik. Han menar här att vuxna lär sig på 
ett annorlunda sätt i jämförelse med barn, då de bygger sitt lärande på erfarenhet. Han menar att 
lärande utgår från fyra förutsättningar. Först och främst övergår vuxna till att föredra lärande som 
man kan styra själv. Som tidigare nämnt utgår vuxna från egna erfarenheter och lär sig därför bäst 
genom tekniker som bygger på detta, det vill säga diskussion och problemlösning. De vill också 
lära utifrån vad som händer i verkliga livet, såsom att byta arbetsuppgifter eller liknande och 
dessutom vill de kunna använda sig av kunskapen meddetsamma. Lärandet bör också ske i den 
miljö där kunskapen skall tillämpas. Andragogiken bygger på flera antaganden som är 
annorlunda i jämförelse med pedagogiken. Till exempel så har vuxna ett behov av att veta. De 
behöver veta varför de lär sig något och vad de får ut av det innan tar det till sig. Vuxna har också 
självinsikt, vilket inte barn har. De vet att de är ansvariga för sitt egna liv och sina egna beslut. 
Det spelar också roll att vuxna har erfarenhet. De har både mer och bättre kvalité på sin 
erfarenhet än vad barn har, vilket spelar stor roll i lärandet. Dock kan det också vara negativt att 
ha mycket erfarenhet, då man gärna fastnar i en viss typ av tänkande och mönster, och därför har 
svårt att ta till sig nya idéer. För barn är erfarenhet något som händer, medan för vuxna är det 
vilka de är. Vidare påverkas vuxna av hur beredda de är för att lära. De är redo att lära sånt de 
behöver veta för att hantera vardagen på bästa sätt. Dessutom har vuxna annan inriktning till 
lärande än vad barn har, då vuxna mer fokuserar på livet, uppgifter och problem. De är mer 
motiverade att lära sånt de kan ha användning av i det verkliga livet. Sist menar Knowles et al. 
(2005) att vuxnas lärande även beror på motivation, såsom löneökning, befordran och liknande.         

3.1.4 Argyris 
Argyris (1993) menar att man bör handla medan man lär. Han menar att det sker lärande varje 
gång det sker ett misstag och detta misstag uppdagas för att därefter rättas till. Han definierar 
misstag som något där avsikter och aktuella konsekvenser inte stämmer överens. Argyris har 
arbetat fram en modell som visar en princip som han kallar single loop-lärande. 
 
 

 
 

 
 
Denna modell går ut på att det uppstår ett problem, där man tar till handlingsstrategier för att 
hantera problemet, ser vilka konsekvenser detta får, vilket i sin tur skapar förändringar i 
handlandet. Argyris menar dock vidare att single loop-lärande inte löser varför problemen 
uppstår, utan bara problemet för stunden. Upptäckten av en olämplig handling är bara första 
steget i lärande. Nästa steg blir när misstaget korrigeras, och då på det sätt att korrigeringen blir 
varaktig. Argyris  menar vidare att det finns minst två sätt att korrigera misstag, där det ena är att 
ändra beteende, vilket han menar enbart kräver single loop-lärande. Det andra sättet innebär att 
ändra ett djupare program som gör att individen handlar på ett speciellt sätt, även om hon säger 

Förändring i handlandet 

Konsekvenser Handlingsstrategier 

Single loop-lärande 
(Argyris, 1993, s. 50) 
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sig inte mena göra det. Det är detta som kallas double loop-learning, vilket kräver reflektion hos 
individen. Utan att dessa program ändras kommer individen fortsätta agera på ett visst sätt, vilket 
leder till att korrigeringen misslyckas direkt eller inte består.      
 

 
Styrande 

värderingar 
Huvudprogram 

Handlingsstrategier Konsekvenser 

Single loop-lärande 

Double loop-lärande  
 Double loop-lärande 

(Argyris, 1993, s.50)  
 
Vad som är viktigt för båda dessa läranden är reflektion. Det är på detta sätt som individen 
förändrar eller får nya sitt sätt att tänka på (Argyris, 1993). Argyris menar dock vidare att man 
måste skilja mellan erfarenhet och att lära genom erfarenhet. Det ena ger inte automatiskt det 
andra.    

3.2  Frågeställning 
Vi har valt att använda oss av följande frågeställning: 
 
Vad är ”mentorskap” konkret och hur uppstår lärande i en mentorsrelation? En kvalitativ studie 
på ett kommunalt mentorskapsprogram för ledarskapsutveckling i södra Sverige.  
 
Vi har tittat på hur människor egentligen beskriver mentorskap övergripande och konkret, dels de 
mer erfarna som skrivit litteratur angående ämnet, dels hur de som nu är delaktiga i ett nystartat 
mentorskapsprogram beskriver det. Följande frågeställningar har vi använt oss av:  
 

1 Vad menar den valda litteraturen och deltagarna i det kommunala 
mentorskapsprogrammet att mentorskap är, och hur förhåller dessa två sig till varandra, 
sett ur följande perspektiv; 

 
• Bakgrund 
• Definition 
• Upplägg 
• Mål? 
 

2 Hur uppstår lärande i det undersökta mentorskapsprogrammet? Uppstår lärande utifrån 
vissa valda pedagogiska teorier?  
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4 METOD 
I detta kapitel kommer metod och tillvägagångssätt för datainsamlingen presenteras. Även 
utformning av intervjuguide beskrivs.  

4.1 Val av metod 
Syftet med vår undersökning var att jämföra huruvida det teoretiska mentorskapet stämde 
överens med det praktiska. Vi valde att undersöka begreppen som ingår i mentorskap och 
jämförde dessa med det praktiska mentorskapet i programmet. De begrepp vi valde att fördjupa 
oss i går att dela upp i följande; mentorn, adepten, programutformaren och programutformningen. 
För att genomföra denna undersökning valde vi att använda oss av kvalitativ ansats, då vi ville 
skapa förståelse för hur programmet verkligen gick till, hur det förklaras och upplevs av 
respondenterna och inte bara ta reda på omfånget sett från statistisk data eller generella 
frågeställningar via enkäter. Den kvalitativa ansats vi har använt oss av kan man kalla induktiv, 
tolkande och konstruktionistisk (Bryman 2002).  

4. 2 Val av datainsamlingsmetod 
Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Fördelen för vår del med att välja semi-
strukturerade intervjuer var att vi just var ute efter respondentens egen uppfattning av begreppet 
mentorskap, samt de möjligheter man har via denna typ av intervju att ställa frågor som inte står 
med i intervjuguiden (Bryman 2002). Frågorna berörde de tidigare nämnda fyra begreppen samt 
intervjupersonernas egen definition av mentorskap. Även om frågorna pareras under intervjuns 
gång, håller de i stort sett samma ordning. Dessutom strävar forskaren här efter att få fylliga och 
detaljerade svar, och inte som i kvantitativ forskning, att få svar snabbt som sen kan kodas och 
bearbetas.    

4.3 Utformning av intervjuguide 
Då vi utformade intervjuguiden utgick vi från de teman som genomsyrar hela arbetet, då det är de 
aspekter vi vill titta på. Dessa fem huvudområden skapades och sedan satte vi in frågor under 
dessa områden. Anledningen till att vi först delade in intervjun i fem områden, var just för att inte 
hindra respondentens fria tänkande (Bryman, 2002). Däremot ville vi ge personen en aning om 
inom vilket område vi förväntade oss ett svar. Vi ville få en övergripande bild av 
mentorskapsprogrammet, och därför ansåg vi att just de aspekterna täckte in detta. Vidare 
kommer motivering till de olika teman som finns med.  
 
Med bakgrund ville vi få en förståelse för personen vi hade framför oss, då hennes bakgrund 
också kunde spela in på hur hon svarade. Dock var det möjligt att denna information ändå inte 
skulle komma att användas. Vidare hade vi temat definition, där vi ville se hur personerna 
definierade och förklarade mentorskap, vad det var för dem. Detta säger också lite om vilken 
deras inställning och vilken förväntning de har på mentorskapet. Det tredje temat, 
mentorskapsbakgrund i organisationen, syftade till att se huruvida erfaren organisationen var av 
mentorskap, vilket kan spela in på förväntningar, prestation etc. Dessutom kunde vi här få en bild 
av tidigare program och hur de fungerat, för att få ännu mer fakta och förklaring till mentorskap. 
Temat upplägg hänvisade till själva programmets utformning, för att vi skulle få fakta om hur 
programmet såg ut rent praktiskt. Detta för att verkligen kunna se om det är som det förklaras i 
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litteraturen. Mål är en naturlig del i en lärandeprocess såsom mentorskap är, och är därför viktig 
att få med vid intervju. Det är också en del av upplägget och det läggs mycket tonvikt vid det i 
litteraturen.  
 
Tanken var att frågorna skulle vara relativt öppna för att kunna föra en diskussion med 
intervjupersonen. Dock genomfördes aldrig någon pilotundersökning mer än på varandra, vilket 
vi ansåg tillräckligt just då, eftersom vi kunde utveckla frågorna och att vi sedan märkte att 
frågorna fungerade. Vi hade inte heller kunnat genomföra någon pilotundersökning på en mentor 
eller adept, då de personer vi fick kontakt med alla var viktiga för vår undersökning. Om vi gjort 
en pilotundersökning på någon som inte var insatt, hade vi troligen inte fått ut några andra 
aspekter än de vi fick ut, eftersom vi har liknande erfarenheter av och synsätt på mentorskap.   

4.4 Forskarens roll 
Frågor kan lätt bli ledande även om det inte är forskarens avsikt. Dock försökte vi hålla oss 
neutrala och de bekräftelser vi gav försökte mer vara för att visa att vi förstod. Att använda 
bandspelare kan också ha påverkat situationen, då även om vi fick godkännande för det, kan det 
påverka hämmande för vissa personer (Bryman, 2002). Dessutom kunde det vara svårt för 
intervjupersonen att slappna av när denne visste att det fanns en bandspelare som tog upp det som 
sades under intervjun. Bandspelaren hamnade oftast på ett tomt bord där den kunde vara 
utmärkande vilket skulle kunna påverka respondentens svar negativt.  

4.4.1 Förförståelse 
Som forskare är det viktigt att vara objektiv och inte påverka deltagarna i någon direkt riktning, 
då man undersöker deras uppfattning. Därför kan det anses vara positivt att ha relativt lite 
kunskap när man skall genomföra en intervju. Dock kan det ses som mer positivt att ha en god 
insikt i det man undersöker, för att förstå intervjupersonen och kunna återkoppla på ett bra sätt till 
de svar som ges (Bryman, 2002). Den förförståelse vi fick var genom den första intervjun med 
programutformaren, som också blev en del av materialet. Även den litteratur vi läst innan 
intervjuerna gav förförståelse om mentorskap i stort.     

4.5 Etik 
Vetenskapsrådet (www.vr.se) presenterar forskningsetiska principer inom humanistisk – 
samhällsvetenskaplig forskning, vilket vi utgått ifrån vid vår undersökning. Här beskriver de fyra 
huvudkrav som man ska ta i beaktning vid forskning; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentalitetskravet och nyttjandekravet. Det första kravet innebär att man som forskare skall 
informera deltagarna om deras uppgifter och villkor, samt att det är frivilligt och att de därför har 
rätt att avbryta. Man ska också informera om alla inslag som kan tänkas påverka individens vilja 
att medverka. Då vi ringde runt till intervjupersonerna berättade vi vad undersökningen skulle 
komma att innehålla, och att det var frivilligt att ställa upp. När vi kom på plats frågade vi om det 
var okej att spela in, vilket alla svarade ja på. Vi anser därför att vi tillgodosett detta krav. 
 
Samtyckeskravet innebär att forskaren ska få just samtycke av deltagaren. Den ska också 
bestämma om, hur länge och på vilka villkor den ska delta. Det ska inte heller förekomma några 
negativa följder vid avhopp, såsom påtryckning eller påverkan. Vi fick samtycke då vi ringde till 
personerna. Ingen av dem sa nej, och även om de så gjort hade vi verkligen ingen anledning eller 
avsikt att utöva påtryckning.  
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Vad det gäller konfidentalitetskravet som innebär att etiskt känsliga uppgifter om enskilda, 
identifierbara personen ska behandlas med tystnadsplikt, fanns det knappt någon anledning för 
oss att beakta. De enda känsliga uppgifter som skulle kunna tänkas uppkomma var om någon 
uttalade sig om någon annan person eller organisation, men allt material som vi samlat in har 
behandlats på det sätt att ingen utomstående kan ta del av den. Inte heller kontaktuppgifter som 
kan kopplas till materialet finns på något sätt tillgängligt för andra. I uppsatsen kan det inte heller 
framkomma vilka personerna i undersökningen är. 
 
Nyttjandekravet i sin tur innebär att det insamlade materialet och personuppgifter ej får användas 
och utlånas till kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Inte heller får dessa 
uppgifter användas för beslut eller åtgärder som direkt kan påverka den enskilda. Vi kan enbart 
försäkra att det material vi innehar ej kommer att användas till något annat än denna 
undersökning. De uppgifter vi har kan heller inte påverka någon enskild individ, vilket gör att vi 
inte behöver lägga större kraft på denna aspekt.  
 
Sett utifrån ovanstående anser vi oss ha levt upp till de forskningsetiska krav som ställts på oss 
utifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig 
forskning. 

4.6 Urval och genomförande 
Eftersom vi ville få en förståelse på just det lokala programmet kontaktade vi en person som hade 
varit del i att utforma ett ledarskapsprogram innehållande mentorskap. Vi använde oss av ett 
bekvämlighetsurval när vi kontaktade denna person. Bekvämlighetsurval innebär att man väljer 
ut de personer som för tillfället finns till hands för forskaren (Bryman, 2002). Vi intervjuade 
denne och efter intervjun fick vi kontaktuppgifter till just den kommunens tre mentorer och tre 
adepter, det vill säga nätverksurval (Merriam, 1994). Tanken var att vi skulle få en så god 
uppfattning av programutformarens, mentorernas och adepternas uppfattning om just det lokala 
programmet. Vi ville få lika många av adepterna och mentorerna för att inte någons rolls 
uppfattning skulle väga mer än någon annans. Dock såg vi att vi inte hade möjlighet till fler 
intervjuer på grund av den begränsade tiden samt begränsningen i att finna intervjupersoner.  
 
Intervjuerna, som varade uppskattningsvis i 30-40 minuter genomfördes på respektive 
respondents arbetsplats för att de skulle känna sig så trygga som möjligt. För att dokumentera 
intervjuerna användes dels anteckningar och intervjun spelades även in på kassett. Efter 
transkriberingen kategoriserades svaren i de fyra ovan nämnda begreppen samt 
fördelar/nackdelar, mål och personlig bakgrund. 

4.6.1 Intervjuernas genomförande och innehåll 
Båda forskarna var med vid de fem intervjuerna eftersom vi ansåg det viktigt att båda var 
delaktiga under hela processen. På detta sätt kunde även båda ställa följdfrågor för att få så 
uttömmande svar som möjligt, då vi fick med bådas aspekter. Den ena av oss förde dessutom 
anteckningar, i fall det skulle bli några problem med inspelningen. Vi valde att spela in på 
kassett, vilket intervjupersonerna inte hade några problem med. Att spela in på band är det bästa 
sättet att dokumentera en intervju, då inga fraser eller uttryck försvinner som det kan göra vid 
anteckningar (Bryman, 2002).  
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Intervjuerna genomfördes på de olika personernas arbetsplatser, då det är viktigt att 
intervjupersonerna känner sig bekväma. Vi satt dock i avskilda rum, eller på deras kontor, där 
telefon var avstängd och dörren stängd, så att vi på så sätt satt ostört. Detta är något som är viktigt 
att tänka på enligt Bryman (2002).   

4.6.2 Bearbetning av data 
Då varje intervju var genomförd talade vi ihop oss för att se om vi haft samma uppfattning av 
intervjun, vilket vi i regel hade. Därefter transkriberades data enligt nivå tre (Wibeck, 2000). 
Denna nivå innebär att alla tvekande ljud tas bort, man börjar alla meningar med stor bokstav. 
Wibeck (2000) menar att syftet med denna typ av transkription är att återge det huvudsakliga 
innehållet i det som sägs. Materialet delades sedan upp i teman, som i största möjliga mån skulle 
följa de teman som presenterades i frågeställningen, med vissa underrubriker som använts vid 
teoridelen. Detta för att kunna jämföra teori och praktik på enklast sätt. Vi valde också ut vissa 
citat som vi ansåg passande och beskrivande för de olika temana. Utifrån denna bearbetning 
trodde vi oss lättast kunna göra en bra analys. 

4.7 Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet 
Det är svårt att generalisera intervjuresultat, då detta är väldigt personligt för de som svarar, det 
handlar om deras uppfattning. Dock tyckte vi kunna se vissa saker som kom upp i alla intervjuer, 
praktiska saker, såsom hur träffarna gick till och så vidare, vilket vi anser kunna generaliseras på 
deltagarna i just detta mentorskapsprogrammet. Liksom Bryman (2002) menar vi att alla resultat 
endast kan generaliseras till den population därifrån man hämtat materialet.  
 
Validiteten, pålitligheten, av materialet har inte samma betydelse vid kvalitativ undersökning som 
vid kvantitativ, eftersom man vid kvantitativ har för avsikt att mäta något. Vad vi gjorde för att 
öka validiteten var att kontrollera intervjuernas fakta med andra källor, såsom broschyrer och 
liknande om mentorskapsprogrammet, i enlighet med vad Denscombe (1998) skriver. Vi kunde 
även se återkommande teman i intervjuerna och utgick ifrån detta då vi bedömde vår 
undersöknings validitet. Vidare ansåg vi att upplevelsen av mentorskap inte kunde bedömas 
utifrån om någon talade sanning eller inte, utan vi utgick från att intervjupersonerna beskrev 
verkliga upplevelser.   
 
Reliabiliteten, tillförlitligheten, bedöms utifrån möjligheten att få samma resultat som 
undersökningen skulle göras igen (Bryman, 2002). Denna kan påverkas om forskaren till 
exempel ställer ledande frågor. Vi kände ibland att våra frågor kunde bli ledande, men då ansåg 
vi också att det var svårt att fråga på något annat sätt. 

4.8 Metoddiskussion 
Vår undersökning kunde gjorts som en kvantitativ studie. Fördelen med detta skulle varit att vi 
kunde ha skickat ut enkäter till samtliga medlemmar i programmet. Vad som skulle ha varit svårt 
med detta är att vi hade varit ännu mer bundna till hur snabbt respondenterna svarat. I och med att 
vi gjorde intervjuer behövde vi inte vänta på att få inskickade enkätsvar.  
 
Då vi hade ett nätverksurval utifrån programutformaren kan detta generera i att hon valt ut de 
personer som hon anser vara ”de bästa” och således skulle vi kanske inte fått en rättvis bild av 
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förväntningarna och synen på mentorskap. Detta skulle däremot endast påverka de personer som 
hon valt ut åt oss, inte deras respektive mentorer eller adepter.  
 
Vi anser att antalet intervjuade må vara litet, vilket beror på den ringa tid vi haft på oss att 
genomföra undersökningen, samt att vi har varit tvungna att anpassa oss till fullo efter 
intervjupersonernas tid. Dessutom är alla eventuella respondenter olika lätta att få tag i.  
 
Eftersom vi inte själv har erfarenhet av mentorskap finns det en risk att vi missade vissa frågor 
som egentligen vore värda att ställa för att verkligen få ut mesta möjliga. Vi hade enbart en viss 
insikt i begreppet utifrån den litteratur vi läst. Vi valda att avsluta med att fråga öppet om det var 
något intervjupersonerna ville lägga till, då vi hoppades att de skulle känna sig så bekväma vid 
den tidpunkten att de kunde tala mer fritt om sin uppfattning. Dock var de nog själv så pass lite 
insatta i programmet att de inte riktigt vågade uttala sig för mycket, vilket troligtvis påverkade. 
Även om det var deras uppfattning vi frågade efter så kan det ändå finnas en rädsla för att svara 
”fel”.  Vi ansåg oss ändå fått relativt fylliga svar utifrån de frågor vi ställde, och vi fick ut det vi 
ville ha. Om vi ställt dem på ett annat sätt kanske vi fått ut andra, nya aspekter, men risken finns 
då att vi inte fått svar på våra frågeställningar. 
 
Vad det gäller intervjufrågornas relevans för vårt resultat, kan vi kritiskt säga i efterhand att vi 
kunde formulerat vissa frågor annorlunda.  Öppningsfrågorna borde varit formulerade så att vi 
fått svar som öppnat upp för konversation istället för korta svar. På det sättet hade vi fått mer av 
deras egna tankar. Vad vi inte visste innan vi kom ut på intervjuerna, var att detta inte var ett rent 
mentorskapsprogram, utan ett ledarskapsprogram. Vi visste inte heller att det var nystartat och att 
det knappt funnits utrymme för några mentorssamtal än, något vi kunde frågat den kontakt vi fick 
på kommunen, men det intryck vi fick, var att det var ett mentorskapprogram som var igång. 
Kanske hade svaren sett annorlunda ut om vi kommit vid en senare tidpunkt i programmet. Dock 
var det givande att se de förväntningar och uppfattningar som mentorerna och adepterna hade på 
programmet, och kunde på så sätt se om de stämde överens med vad litteraturen förmedlade. 
Eftersom vi ville har en mer beskrivande uppsats om hur mentorskapet ser ut, var det svårt att 
inte ha frågor som hänvisade till att beskriva. Dock kunde frågorna som tidigare nämnts varit mer 
öppna så att intervjun hade blivit mer av en dialog än vad den var. 
 
Vad som kan ses om en kritik mot vår undersökning var att vi bara hade kvinnliga deltagare. I 
och med att vi använde oss av bekvämlighetsurval kunde vi inte riktigt välja genus på 
intervjupersonerna. Dessutom var flertalet deltagare i programmet kvinnor, vilket även det gör att 
sannolikheten blir större att det skulle bli flest av det könet. 
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5 RESULTAT - MENTORSKAP I PRAKTIKEN 
De fem personerna vi intervjuat gavs kodnamnen IP1, IP2, IP3, IP4 och IP5.  

5.1 Bakgrund 
I intervjuerna framkom att bakgrunden till detta ledarskapsprogram var för att förbereda inför de 
kommande pensionsavgångarna, där många chefspositioner blir lediga. Där kom tron och 
övertygelsen på mentorskapets växande betydelse in. En av intervjupersonerna vill att 
mentorskap skall utvecklas ännu mer inom den kommunala sektorn. Då det är många nyanställda 
och äldre chefer i hennes organisation ser hon just värdet med den tysta kunskapen som 
personalen som pensioneras sitter på.  
 
”Många av de här gamla rävarna som nu ska gå i pension, de sitter ju på mycket tyst kunskap som dom skulle kunna 
förmedla och ge ett otroligt erfarenhetsutbyte. Det är konstigt att man inte nyttjar detta mer”. (IP4, Bilaga 2, sid 66, 
rad 15) 

5.2 Definition 

5.2.1 Mentorskap 
Intervjupersonerna definierade generellt mentorskap som att erfarenheter och kunskap skulle 
förmedlas från en mer erfaren till en mindre erfaren person, men även någon som man som adept 
kan bolla tankar och idéer med. För adepterna var det viktigt att kunna ta upp det som 
diskuterades på de föreläsningar som låg under ledarskapsutvecklingsprogrammet på 
mentorssamtalen, för att på något sätt kunna koppla teori till praktik. En av adepterna berättade 
följande och syftade till den första gången adepterna träffades själva: 
 
”Nu när vi träffades första gången diskuterade vi lite vad vi skulle använda våra mentorer till.  Och det var ju just det 
där att bolla tankar”. (IP3, Bilaga 2, sid 63, rad 24) 
  
En av mentorerna beskrev mentorskap som följande: 
 
”Alltså det som är väldigt tydligt med mentorskap är det erfarenhetsutbyte bygger just på den personen som man är 
mentor för vad den vill ha i slutet.” (IP4, Bilaga 2, sid 65, rad 44) 
 
Den andra mentorn menade också att det handlade om att bara finnas där: 
 
 ”Annars är ju mentorskapet en stödfunktion, ett bollplank, att kunna leda på rätt väg.” (IP5, Bilaga 2, sid 68, rad 13) 
 
Det poängterades också att det är adepten som bestämmer behovet och det är även det som avgör 
vad som är ett bra mentorskap eller inte. Just det faktum att det är adepten som avgör hur 
mentorskapet skall se ut gör också att chansen att alla mentorsrelationer ser lika ut är väldigt 
liten. Eftersom alla människor har olika bakgrund och olika värderingar innebär det att mentorn 
måste vara beredd att anpassa sitt mentorskap efter just individen.  
 
”Däremot kan ju en kurs ge olika riktlinjer och tankar för jag vet ju inte vad alla har haft med sig för kunskaper heller 
när det gäller just det här med mentorskap.” (IP4, Bilaga 2, sid 66, rad 4) 
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Inför programmet genomfördes även diverse personlighetstester där deltagarna kunde se vilka 
personliga egenskaper de kunde jobba med och förbättra. Något som en av intervjupersonerna 
tänkte att mentorn kunde vara ett bra hjälpmedel till.  
 
”Men för mig är det nog lite det som är tanken med en mentor att man ska kunna använda det till det man känner att 
man behöver det till.” (IP3, Bilaga 2, sid 63, rad 28) 
 
Någon hade själv erfarenhet av just mentorskap, men de flesta hade bara erfarenhet av liknande 
former. En av intervjupersonerna betonade att man kanske inte hade mentorskapet som del i 
organisationen överallt, men däremot menade hon på att det i princip alltid finns en form av 
mentorskap. Exempel på detta kan vara när någon är nyanställd och får någon specifik att ty sig 
till. En av intervjupersonerna menade att mentorskap och handledning går hand i hand:  
 
”Det är ju ett finare ord för handledare kan man ju säg va…”  (IP1, Bilaga 2, sid 60, rad 16 ) 
 
Hennes syn på just det praktiska mentorskapet kan härledas till begreppet ”handledning”, då hon 
verkade uppfatta dessa lika. Det märktes i synnerhet i följande uttalande: 
 
” När ja kom ut t.ex. o gick som fältsekreterare i Landskrona ja då hade jag en äldre tjej eller kvinna med mig ut som 
sa nej gå inte i den fällan o där blir du knivhotad o där blir du si o så”. (IP1, Bilaga 2, sid 60, rad 21) 
 
En annan av kvinnorna kunde dra paralleller till sina egna erfarenheter som handledare, vilket 
hon har varit för vissa lärarkandidater:  
 
”… jag har haft lärarkandidater här när jag har jobbat och då är man ju inte mentor men det uppstår ju situationer där 
man diskuterat, man är ju handledare”. (IP3, Bilaga 2, sid 63, rad 34) 
 
En av mentorerna menade att informellt mentorskap alltid har funnits, att man alltid har ett 
nätverk som man vänder sig till. Hon har själv jobbat som ”informell mentor” eller handledare 
som även hon väljer att kalla det. Med mentorskap menar hon att det bara innebär att man sätter 
ett namn och en ram runt ett begrepp. Gällande huruvida behovet av mentorskap ökar, menade 
flera av intervjupersonerna att specifika kurser i mentorskap eller mentorskapsprogram inte 
behövde öka i antal, utan snarare att man kanske skulle få någon att ty sig till som nyanställd. 
Denna person skulle mer ha en handledarroll. Vidare menade hon att man kanske inte skall 
överglorifiera mentorskapet: 
 
”Det är ju något som alltid funnits i olika former.” (IP1, Bilaga 2, sid 60, rad 27) 
 
Dock poängterade en av intervjupersonerna att hon ville skilja på den mentorsroll som innebar att 
man var mentor åt en som studerar eller till en adept, som exempelvis i hennes fall, redan jobbade 
ute i verksamheten. Det visade sig även att en av våra intervjupersoner tidigare under karriären 
varit mentor åt en äldreomsorgschef. Detta mentorskap var dock mer annorlunda än det 
nuvarande då det var mer praktiskt, och kan därför kopplas till vad ovan skrivs om handledare: 
 
 ”Dels så handlar det att introducera dem i organisationen och veta ’vilka vägar finns det här och vilka vänder man 
sig till’. ’Och hur jobbar vi med de här praktiska frågorna’ ’hur löser vi detta?’ Alltså det blir lite mer praktiskt (...) 
Då följer ju de det arbetet vi gör.” (IP5, Bilaga 2, sid 69,  rad 22 ) 
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5.2.2 Mentorn 
Mentorns roll menade en av intervjupersonerna vara att fråga mycket, ta reda på saker, ge 
feedback och även vara ärlig. Mentorn ska också ställa krav och bolla idéer, men även ifrågasätta 
och väcka nya tankar. Mentorn skulle dessutom vara aktivt inblandad, prioritera träffar med sin 
adept och inte bryta de avtal mentorn och adepten stämt. Denna intervjuperson ansåg även att 
mentorn hade som uppgift att ha en kontinuerlig kontakt med adepten och att adeptens utvecklig 
följdes upp parallellt med utbildningen. Utvecklingen skulle följas upp med hjälp av delmål och 
feedback på resultatet. Det hon som mentor inte ville förbise var att vara kapabel att ge både ris 
och ros när det behövdes. Hon såg dock att det var lite komplicerat när adepten inte själv arbetade 
som ledare. 
 
”Att vara ärlig och tala om att det tycker jag inte är så bra och det kan du ändra på o det tycker JAG utifrån min 
synpunkt att du kan ändra på.” (IP1, Bilaga 2, sid 61, rad 25) 
 
Mentorns uppgifter och ansvar i ett sådant här program och i en relation som denna menar 
intervjupersonen är att svara på adeptens frågor, dela med sig av sina erfarenheter och att lyssna 
på adepten. Hon kände att en relation där man som adept vågade vara lite ”okunnig” var 
önskvärd.   
 
”Det är väl det ansvaret han kan ha, att finnas där om jag behöver bolla en idé…” (IP2, Bilaga 2, sid 62,  rad 32) 
 
Övrigt ansvar som hon ansåg att mentorn har är ansvaret mot programmet i sig, hon förväntade 
sig att mentorn som blivit uttagen till detta program skulle göra sitt bästa för att uppfylla den roll 
personen faktiskt tagit till sig. Även vilka saker som kan påverka mentorns arbete togs upp. Dels 
ålder och även hur just hon ställde sig till att mentorn hade flera adepter. Angående åldern på 
mentorn, om den bör vara äldre än sin adept, menade de flesta inte spelade någon roll. 
Programutformaren menade vidare att det var personligheten, kunskapen och liknande som 
avgjorde vem som blev mentor, vilket inte sitter i åldern. Däremot menade en av mentorerna att 
sannolikheten att en person som är yngre har mycket erfarenhet är lägre i jämförelse med en 
äldre. 
  
”Ett exempel, säg att du är nyutbildad socionom där du jobbar med till exempel utsatta människor, är du 24 år så 
antigen har man själv levt ett liv där man har ingått i en familj där man haft väldigt jobbigt och kan identifiera sig 
eller också har man det absolut inte. Då kanske man behöver att par år att jobba i en verksamhet då kanske man inte 
är en så bra mentor för man har inte så mycket erfarenhet.” (IP4, Bilaga 2, sid 67, rad 37) 
   
För en av adepterna spelade även mentorns tillgänglighet mycket stor roll.  
 
”Jag hoppas ju att, det är mitt första intryck också att hon verkar vara rätt så lättillgänglig. Det är väl det viktigaste 
för mig att mentorn är lättillgänglig så man är lätt att prata med.” (IP3, Bilaga 2, sid 65, rad 7) 
 
Även generositet med att dela med sig av sina egna erfarenheter var önskvärt.  
 
Då mentorskap är ett individanpassat sätt att arbeta innebär det även att just detta mentorskap inte 
var likt något annat, enligt en av mentorerna:  
 
”Dels av den erfarenheten man själv har och hur jag jobbar som ledare i min ledarroll påverkar säkert hur jag jobbar 
som mentor.” (IP5, Bilaga 2, sid 69, rad 17) 
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Däremot kunde hon tänka sig att vissa likheter mycket väl kunde finnas. En av mentorerna 
menade gjorde detta mentorskapet annorlunda i jämförelse mer tidigare program, var att det 
riktade endast in sig på ledarrollen, oavsett organisation. Trots att adeptens och mentorns 
organisationer skiljer sig menade intervjupersonen att de hade tydliga likheter. 
  
”Alltså det är en annan men det är ändå det där att man har olika aktörer som man vänder sig till och sen här är ju 
kunderna som är viktigast för mig och i skolan är det eleverna.” (IP5, Bilaga 2, sid 69, rad 34) 

5.3 Upplägg/mål 

5.3.1 Upplägg av programmet 
Programmet är utformat och planerat att sträcka sig över 18 månader. Under den tiden skall 
mentor och adept träffas minst en gång per månad. Utöver detta har sex stycken internat planerats 
och mellan dessa internat skall en utbildningsdag per månad genomföras. Då programmet är 
nystartat under hösten 2007 innebär det att när intervjuerna sker är det inte speciellt långt 
kommet. Deltagarna i programmet består av 20 mentorer och 20 adepter. Alla är tagna utifrån de 
kommuner som samarbetar i detta projekt. Ingår en kommun med fem adepter måste kommunen 
även bidra med lika många mentorer. Däremot paras mentorer och adepter ihop med en 
respektive som inte kommer från den egna kommunen. Anledningen till detta är att man inte har 
som syfte att diskutera arbetsuppgifter.  
 
”Och det är därför det är inte arbetsuppgifterna man ska diskutera i ett mentorskap utan det är ledarskapet.” (IP1, 
Bilaga 2, sid 61, rad 5) 
 
Detta innebär att en adept som jobbar inom vården kan få en mentor som jobbar inom exempelvis 
skolan.  
 
Programmet började med att mentorerna fick gå en utbildning under två dagar. Utbildningen 
riktade in sig mest på just själva uppgiften att vara mentor, det vill säga vikten av att vara lyhörd, 
vara en god pedagog och kunna förmedla sina kunskaper och så vidare: 
 
”Det är personlig utvecklig det är organisation och ledarskap, det kan vara tester av dig själv, personlighetstester, 
man diskuterar varför man väljer att bli chef, det kan vara den kommunala sidan allt ifrån personalfrågor till 
ekonomi, juridik, ja överhuvudtaget allt som tillhör ledarskapet.” (IP1, Bilaga 2, sid 61, rad 10) 
 
Vi detta tillfälle hade mentorerna olika övningar där man satte upp rollspel där man spelade 
mentor och adept mot varandra. Dessa två dagar uppskattade intervjupersonen. Det fanns trots 
allt en viss oro bland mentorerna:  
 
” vad händer om den och jag inte… connectar” (IP5, Bilaga 2, sid 68, rad 30) 
 
De blev dock informerade om att om detta skulle hända så skulle man från programledningen 
genomföra något slags byte. Adepterna har däremot fler träffar än mentorerna, vilket är en 
självklarhet då det är de som går själva utbildningen. Den första delen adepterna har är totalt sex 
dagar och har följande huvudämnen: ”vem är jag, vart är jag på väg?!, personlighet, individ och 
grupp”. Efter detta paket går gruppen vidare till ett paket som består av: ”kommunal verksamhet, 
arbetsrätt, jämställdhet, ekonomi, arbetsmiljö, hälsa, politik och förvaltning”. Detta paket består 
också av sex dagar. Det sista halvåret på utbildningen jobbar adepterna med: ”hur har jag 
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utvecklats?, hur går jag vidare?, etik och moral, omvärldsbevakning, medarbetarkunskap och 
beslutsfattande”. Vad mentorn ansåg vara sin del i just detta uttrycks nedan:  
 
”Så att det innebär ju att min roll i detta blir att fånga upp det här som dom har på sina program och de funderingar 
som adepten då kommer fram till” (IP5, Bilaga 2, sid 68, rad 38) 
  
När det gäller upplägget av programmet hade en av adepterna inte tänkt speciellt mycket på det, 
hon var medveten om att de skulle träffa sin mentor efter varje gång ett utbildningstillfälle (som 
beskrivits ovan) ägt rum eftersom då de fått en del teoretisk kunskap att kunna diskutera med 
mentorn om. Uppfattningen om mentorns del i programmet för henne var att mentorn är  
 
”… nånting vi kommer ha lite vid sidan om som jag har förstått det”. (IP3, Bilaga 2, sid 64, rad 9) 
 
Hon var inte ens medveten om det faktum att en mentor skulle vara delaktig i hennes utbildning 
när hon sökte till programmet, detta fick hon veta först vid uppstarten. I den kommun som 
intervjupersonen arbetade var utbildningen väldigt populär att söka till, hon uppskattade antalet 
sökande upp till runt 200 stycken. Det vill säga en ganska stor belastning på de sju platser som 
kommunen fått tilldelat sig. Uttagningsförfarandet i denna kommun gick till så att alla som sökte 
blev kallade till en intervju. Eftersom hennes förvaltning hade väldigt många sökande löstes 
dessa intervjuer med gruppintervjuer. Efter intervjuerna genomfördes ett personlighetstest. 
Utöver detta har den nuvarande närmaste chefen fått vara med och lämnat sina åsikter. Utav detta 
underlag plockade man då ut de sju som skulle representera denna kommun.  

5.3.2 Adeptens roll 
En av intervjupersonerna menade att adeptens ansvar är att vara frågvis, ta reda på så mycket som 
möjligt, glömma prestigen, ifrågasätta och komma med egna idéer. Litteratur som adepten läser 
är också något som denne bör ta upp med sin mentor då det kan öppna för utveckling och 
återkoppling till eventuellt praktiskt arbete. 
 
En av adepterna ansåg att hennes roll var att dels genomföra programmet helhjärtat och att även 
genomföra de uppgifter som mentorn eventuellt gav henne. Efter första mötet fick hon en uppgift 
och hon antog att dessa uppgifter kommer att fortsätta under hela programmet. Uppgiften hon 
fick gick ut på att fundera kring de personalavgångar som närmar sig hennes organisation, vilket 
kompetensbehov hon såg att det fanns då en stor del av hennes medarbetare hade en hög 
medelålder och närmade sig pension. Ytterligare ett ansvar hon kände mot sin mentor och 
programmet, var samma som hon ansåg att mentorn hade mot henne och programmet, nämligen 
att vara seriös och göra sitt bästa i arbetet med utbildningen. Hon såg mentorn som en resurs 
vilken hon skulle ta till sig så mycket som möjligt av under tiden som gick.  
 
”Det är ju hans erfarenhet och kunskaper jag måste kränga till mig på nåt sätt va. Så att jag måste ju också förvalta 
det tycker jag absolut och jag har ju ett ansvar att göra det på ett seriöst sätt.” (IP2, Bilaga 2, sid 63, rad 3) 
 
En av adepterna menade också att hon kände att kommunen satsat stora pengar på programmet 
och i henne, vilket därför gjorde att hon kände sig mer engagerad och ansvarsfull:  
 
”… att se till o utnyttja den möjligheten på bästa sätt, jag försöker ju att nu på de här tillfällena fundera på vad jag 
skulle kunna utnyttja min mentor till. Hur jag kan utvecklas på bästa sätt hur jag kan utnyttja henne som då redan 
arbetar som ledare.  På bästa sätt så att jag själv ska utvecklas.” (IP3, Bilaga 2, sid 65, rad 20) 
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Det ovanstående citatet visar att organisationen har tilltro till just henne, vilket leder till 
pliktkänslan. Hon trodde inte att hennes jobb kunde påverka utbildningen negativt, men det skulle 
dock hjälpa att utbildningstillfällena förlades på konferenshotell, då hon annars kanske skulle 
känna vissa svårigheter att släppa jobbet. Däremot tog hon upp det faktum att hennes roll som 
lärare förmodligen skulle hjälpa henne i ledarskapet, då detta är något hon praktiserar i 
klassrummet och inte nödvändigtvis måste vara något som hon endast skulle göra som chef.  
 
”Jag känner nog snarare att jobbet kan inspirera mig och att man har en mer praktisk nytta av det man lär sig.” (IP3, 
Bilaga 2, sid 65, rad 28) 
 
Viktigt var att adepten tog sitt ansvar, menade intervjupersonen, och hade 100 procentig närvaro 
på utbildningen och mentorsträffarna. Informationen som tillförs under utbildningen skall 
adepten ta till sig och begrunda.  
 
”Sedan kunna försöka omsätta det i verkliga livet och ha ansvar för sin egen utveckling i livet. Att delta, aktivt 
delta.” (IP5, Bilaga 2, sid 70, rad 6) 

5.3.3 Programutformarens roll 
Uppgifterna som programutformaren hade var just att ta fram utbildarna till programmet samt att 
välja ut vilka mentorer som hennes kommun skulle bidra med. Detta ansågs ligga på en mer 
ekonomisk nivå. Hennes övriga ansvar är att se till att mentorerna och adepterna får ut så mycket 
som möjligt av träffarna, och att vid eventuella konflikter eller om personkemin inte stämmer 
hitta nya mentorer och adepter till de deltagarna. Helt enkelt att lotsa individerna genom 
programmet. Då hela utbildningsprogrammet är inköpt upplever hon att hon har ansvaret för att 
följa upp hur programmet fortskrider och se till brister och styrkor som bör tänkas på till 
nästkommande program:  
 
”Vi följer det inte mer på det viset va, så min roll blir ju att ja diskutera, höra efter hur det går och vad som är bra, 
vad som är positivt vad vi ska tänka på kanske till nästa gång.” (IP1, Bilaga 2, sid 61, rad 21) 
  
En av intervjupersonerna kände en viss ovisshet när det gällde programutformarens roll. 
  
”… jag vet inte om det är medvetet eller inte medvetet och jag kan känna nu att just med den biten nu att det har vart 
rätt otydligt med vad de har tänkt.” (IP3, Bilaga 2, sid 64, rad 33) 
 
Denna oklarhet kom fram då hon inte visste om att en mentor tilldelats henne förrän vid 
uppstarten och att ingen information hade nått henne om detta innan. Hon diskuterade kring 
möjligheten att meningen var att adepterna fick göra lite som de själva ville med sin mentor.  
 
” Personligen hade jag nog önskat en tydligare ram för just den delen av utbildningen att det ska bli tydligare vad vi 
ska utnyttja mentorn till men det kanske är meningen från deras sida att vi får utnyttja mentorn som vi vill det vet jag 
inte men…” (IP3, Bilaga 2, sid 64, rad 38) 
 
Hon uppfattar programmet som väldigt fritt och att det saknas ordentliga styrningar från 
programutformaren, något som hon själv hade önskat att det var mer av. Just tydligheten menade 
en av mentorerna också vara en viktig del i programutformarens roll, framförallt gällande vad 
som skall ingå i både utbildningen av adepter och mentorer så man verkligen vet vad de behöver.  
Adepten i början av stycket spekulerade vidare och menade att möjligheten fanns att mentorn 
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visste mer än vad hon själv visste, och således skulle ge henne mer kött på benen då de väl 
träffats. Hon menade att hon är en person som vill ha kontroll på sin tillvaro och ha ett tydligt 
mål, vilket hon också insåg kunde påverka hennes inställning.   
 
Uppfattningen om programmets utformning var generellt att det skulle bli mycket intressant och 
spännande, men det framkom dock kritik från ett håll gällande tiden man hade gett utbildningen: 
 
”Men jag tycker att det är lite spännande själv när jag tänker att jag själv som har läst mycket ledarskap, många 
poäng. Det är väl lite så att jag tycker det är spännande att man kan gå en liksom kurs i ledarskap för att säkra 
framtida behov genom kommunen. Där är jag lite kluven.” (IP4, Bilaga 2, sid 66, rad 39) 
 
Hon diskuterar vidare om sättet att genomföra en utbildning som denna i ett så komplext ämne 
som just ledarskap: 
 
”Jag tycker inte det är speciellt bra. Vad händer med dom som faktisk läser en massa år, har mycket utbildning och 
hur ska man jämställa det då?” (IP4, Bilaga 2, sid 66, rad 43) 
  
Hon vet inte hur tidigare program fungerat inom organisationen men misstänker att det är ett 
ganska nytt fenomen, att man först nu börjar förstå vikten av att behålla den tysta kunskap som 
finns i den generation medarbetare som snart försvinner.  

5.3.4 Samtalet 
Mentorerna berättade att deras första möte med sina respektive adepter gick ut på att lära känna 
varandra och prata om hur adepten ville utforma mentorskapet. Man bestämde att man skulle 
träffas efter den kommande utbildningsträffen adepterna hade. Deras träff beskrev en av dem så 
här:  
 
”Det är mycket pratande, det är formen, det är mycket pratande och lyssnande.” (IP4, Bilaga 2, sid 67, rad 18) 
 
Det hon själv ansåg att hon var tvungen att tänka på var att inte prata för mycket om sig själv. 
Hon ville inte heller att samtalen skulle bli för privata och att man höll en professionell nivå på 
dem. 
 
”… vi har utifrån hennes önskemål, tittat på att träffas efter varje gång hon själv vart på utbildning så att hon liksom 
har fått en kunskap och fått massa olika verktyg att tänka och bolla med mig.” (IP4, Bilaga 2, sid 67, rad 5) 
  
En av mentorerna förklarade att första samtalet mellan henne och hennes adept började med att 
mentorn lyssnade av sin adept för att ta reda på vad hon kunde se för styrkor och svagheter hos 
denne. Adeptens egna tankar kring mentorskapet lyftes även fram, till exempel: hur ville adepten 
utvecklas? Efter det ville adepten veta mer om vad intervjupersonen hade för erfarenheter och hur 
hon arbetade i olika lägen. Som de andra mentorerna och adepterna skulle även detta par träffas 
efter varje utbildningsträff för att;  
 
”… plocka upp det som händer längs vägen.” (IP5, Bilaga 2, sid 69, rad 41) 
 
Även hennes adept tog upp saker som denne kände att den ville jobba med. Svårigheten som 
mentorn såg i just detta arbete med den nya adepten var det faktum att den inte arbetade som 
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ledare. Läraryrket underlättade dock och förhoppningsvis skulle hon ha kvar det de arbetat med 
den dagen hon blir ledare. 
 
Samtliga mentorer har haft någon slags genomgång av mentorskap, men för den delen behöver 
inte mentorskapet se likadant ut i alla 20 paren. En av mentorerna berättar att hennes egen första 
träff med sin adept bestod till stor del av presentationer av varandra.  Hon berättade för mentorn 
vad hon hade fått under sina första utbildningsdagar, sedan kom de in mer och mer på mentorns 
bakgrund som ledare och erfarenhet av ledarskap. Man diskuterade även runt olika 
organisationsformer. Det första samtalet var alltså till stor del ett socialt samtal för att lära känna 
varandra. Efter den första träffen var hennes förväntningar på de framtida mötena hon skulle ha 
med sin mentor otroligt positiva: 
  
”Jag kände mig motiverad och upplyft. Det var två ord som jag kände när jag gick ifrån det här mötet. Det var 
faktiskt ganska starkt.” (IP2, Bilaga 2, sid 62, rad 16) 
  
Innan mötets slut fick hon även en uppgift av sin mentor: Hon skulle tänka på hur man skulle 
hantera kompetensbehovet under de kommande pensionsavgångarna i hennes egen organisation. 
Något som en av mentorerna kände var extra viktigt att tänka på, var att eftersom de båda jobbar i 
en kommunal verksamhet, så var man tvungen att tänka på det faktum att man inte lämnar ut 
någon information om varken verksamhet, personliga saker, anställda eller situationer som kunde 
härledas till just mentorns eller adeptens organisation. Distansen var viktig att tänka på ansåg 
hon. Hon menade även att man som mentor inte skall gå in på saker som sker på adeptens jobb, 
då hon tycker att uppgiften är att hålla sig till så allmänna frågor som möjligt.  
 
”Att jag inte talar om för henne hur man ska lösa situationer hur man ska göra utan mer allmänt komma med 
erfarenhet.” (IP4, Bilaga 2, sid 67, rad 27) 

5.3.5 Fördelar och nackdelar med mentorskap 
Fördelen med mentorskapet menade en av mentorerna var att man faktiskt med en mentor får en 
mycket enklare väg in i något nytt och främmande.  
 
”Kanske behöver jag hjälp med min egen roll som ledare, ’funkar jag funkar jag inte?’” (IP5, Bilaga 2, sid 68, rad 
19) 
 
Då detta mentorskapsprogram hade syftet att utveckla potentiella ledare inom organisationerna, 
menade en av intervjupersonerna att nackdelen med mentorskap just i detta fall kunde vara att 
man i samband med uttagningen till programmet trodde att man som adept var garanterad en 
befordran.  
 
”Om du får chansen att gå ett mentorskapsprogram så kan de väcka förhoppningar om att okej nu står ja på listan att 
bli nästa chef.” (IP1, Bilaga 2, sid 60, rad 31) 
 
Det man däremot får om man medverkar i detta program är att man som rekryterare vid 
rekrytering ”tittar lite extra på dig”. Dock betonade programutformaren tydligt att programmet 
inte garanterade en chefstjänst. Ytterligare en nackdel som hon påpekade var om den blivande 
adepten inte riktigt förstod innebörden med mentorskap och tänkte vid förfrågan; ”är jag så dålig 
så jag behöver en mentor?”.  Fördelen som hon däremot ville lyfta fram med mentorskap var den 
otroliga chans när man som chef har jobbat några år och sen får ett erbjudande om att få en 
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mentor, vilken man kan ha en dialog med och förhoppningsvis utveckla egenskaper som kanske 
bör utvecklas.  
 
En av adepterna såg mentorskap som en guldgruva, och då genom att få kontakt med en person 
med den stora erfarenhet som mentorn faktiskt besitter. Nackdelen hon såg gällde just risken att 
om man inte passar ihop som adept och mentor och om det finns brist på respekt personerna 
sinsemellan. 
 
”Man måste ju ha respekt för varandra alltså på nåt sätt måste man ha oerhörd respekt för varandra och det är ju klart 
att känner man inte det blir det inte en bra relation, så blir det inte ett bra arbete heller.” (IP2, Bilaga 2, sid 62, rad 2) 
 
En annan fördel som kom fram med mentorskapet var just kopplingen mellan det teoretiska och 
det praktiska arbetet. En av adepterna sa att hon uppskattade arbete som sammansvetsade teori 
och praktik.  
 
”När man sitter på utbildningar ju mer verklighetsanknytning man har desto bättre är det ju.” (IP3, Bilaga 2, sid 63, 
rad 38) 
 
Hon hänvisade till att hon läste sin pedagogiska kurs på lärarprogrammet parallellt som hon 
undervisade som obehörig lärare. Då upptäckte hon att hon fick ett helt annat tänk till vad hon 
läste när hon hade en faktisk verklighet att koppla teorin till. 
 
En annan nackdel som hon såg med mentorskapet var i fall mentorn skulle ställa för höga krav på 
henne, som hon inte kunde leva upp till. Hennes syn på det stora hela var dock överlag positiv: 
  
”Knepiga relationer eller någon hållhake, ja menar sådant får man inte spekulera i. Jag tycker att idén att få en 
erfaren persons kunskap verkar väldigt positivt.” (IP2, Bilaga 2, sid 62, rad 6) 
 
En av de negativa sidorna en av adepterna anmärkte på med mentorskapet var att om man var ute 
i organisationen förlitade sig för hårt på sin mentor och inte vågade fatta ett beslut utan att 
rådfråga denne först. Där tyckte samma person att mentorn måste hitta rätt nivå på sin vägledning 
så denne inte tar över eller glömmer bort syftet och leder sin adept för mycket: 
 
”… för hur det är än när man väl jobbar måste man fatta sina egna beslut det går inte att ringa till någon mentor och 
fråga hur ska ja göra och så får man svaret från mentorn. Det skulle jag nog så fall se som en fara att man förlitar sig 
för mkt på mentorn.” (IP3, Bilaga 2, sid 64, rad 2) 
 
En av mentorerna påpekade också en möjlig nackdel i just detta mentorskap, då man har en fysisk 
och geografisk begränsning eftersom hon och hennes adept sitter i olika kommuner, vilket gör det 
mer komplicerat att ses. Hon var dock noga med att påpeka att det inte behövde vara en nackdel, 
det fick tiden utröna.   

5.3.6 Resurser 
Hjälp att genomföra detta program fick en av intervjupersonen av sin chef. Han lät henne läsa in 
den litteratur som behövdes läsa in och hon fick då ta den tid hon behövde. Tiderna var inte något 
som helst problem i samband med hennes ordinarie arbete menade hon: 
  
”Så jag får ju den tiden jag behöver helt enkelt.” (IP3, Bilaga 2, sid 64, rad 26) 
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5.3.7 Mål  
Målet med mentorskapet var enligt en av intervjupersonerna att försöka ge adepten så goda 
förutsättningar som möjligt för att jobba som ledare. Syftet finns även att mentorn vill utveckla 
sig själv som person genom mentorskapet men hon poängterade att adepten låg i fokus. 
En av adepterna hade målet med programmet just personlig utveckling. Målet var inte 
nödvändigtvis en ledande position just nu, kanske i framtiden poängterades dock. Målet med 
mentorskapet för henne var också att göra så mycket som möjligt av utbildningen. Den andra 
adepten hade målet att få se och höra hur hennes mentor har mött olika situationer rent konkret. 
Teorierna hon i så fall skulle tro att hon behövde ansåg hon sig kunna hitta under de kursdagar 
hon skulle ha med sina adeptkollegor. Det var däremot att kunna omsätta teorin till praktik som 
hon sökte mest hos sin mentor.  

5.3.8 En mentor – flera adepter? En adept – flera mentorer? 
Frågan ställdes huruvida man ansåg att en mentor hade flera adepter. Detta sågs inte som någon 
svårighet för två av adepterna, förutsatt att det fanns tid att satsa på båda. Dock ansåg denna 
person att maxantalet borde vara två.  
 
En av intervjupersonerna var lite kluven gällande detta. Hon menade att som mentor måste man 
ha tid för sina adepter och också se till att adepten får den tid man har avtalat om. Samtidigt får 
inte mentorn glömma att hon har sitt eget arbete att tänka på. Det hon också såg som ett 
eventuellt problem var om adepterna arbetade inom samma kommun, då det kunde uppstå 
knepiga situationer. I synnerhet om adepterna hade en relation mellan varandra.  
 
”Varför skulle man ha massa olika adepter?” (IP4, Bilaga 2, sid 67, rad 33) 
 
Den sista intervjupersonen menade att det inte var något att bygga på, att ha två adepter 
samtidigt. 
 
”Man ger ju så mycket av sig själv. Det blir varken hackat eller malet. Jag tror inte det blir bra.” (IP5, Bilaga 2, sid 
69, rad 47) 
 
Hon påpekade att arbetet mentorn har även måste skötas och att det förmodligen skulle bli rörigt 
och lätt att kanske blanda ihop adepterna. Då vi frågade en av adepterna om hon kunde tänka sig 
att ha fler mentorer än en, så tvekade hon, på grund av att hon skulle känna att hon blev splittrad 
mellan dessa.  
 
Däremot menade mentorerna att om adepten hade fler mentorer kunde detta vara något positivt. 
De menade då att en mentor kan komplettera den andra. Dock poängterade en av mentorerna att 
om hennes adept hade två mentorer var de tvungna att vara överens om vem som ansvarar för 
vad. Hon kunde se att det kunde vara utvecklande, men det var viktigt att mentorerna inte gav 
dubbla budskap.  
 
”Vi är ju olika som individer och då tror jag att man som adept kan dra det göttigaste ur var och en.” (IP5, Bilaga 2, 
sid 70, rad 9) 
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5.3.9 Utvärdering 
I samband med att varje utbildningstillfälle tog slut skulle även en utvärdering vara placerad. En 
av intervjupersonerna såg det som mycket viktigt att även ha utvärdering vid varje mentorsträff, 
då man riskerar att få en mentor som man kanske inte kommer överens med, och då vid en 
utvärdering ges det möjlighet att ta upp detta till ytan och få till stånd ett byte. Detta byte 
genomförs i så fall med hjälp av programutformaren.  

5.3.10 Kritik mot mentorskap 
Mentorn som har läst väldigt mycket ledarskap kände att detta program passade just hennes 
bakgrund bra och hon sökte då när förfrågan och informationen kom ut angående programmet. 
När hon sedan kom till själva ”mentorsutbildningen” på programmet diskuterades det att de 
personerna som skulle bli deras adepter faktiskt inte sitter och jobbar som ledare. De kanske 
skulle bli i framtiden.  
 
”Det här är lite speciellt att vara mentor till en som inte kommit in i det än. Men det kanske kommer.” (IP4, Bilaga 2, 
sid 66, rad 23) 
 
Hon menade då att mentorskapet inte just passade in på hur det är att jobba som ledare:  
 
”Jag ser det mer som ett aktivt mentorskap som bygger på vad man går igenom alltså för vår del vad man kommit 
överens om vad man går igenom och pratar om på träffar och… det blir så i och med att man inte har nått konkret 
utifrån någon verklighet som man befinner sig i. Och det är väl lite ovanligt tror jag när det gäller mentorskap.” (IP4, 
Bilaga 2, sid 66, rad 25)      
 
Just detta var något som diskuterades mycket mellan mentorerna på deras utbildning. Frågan hur 
de skulle genomföra ett mentorskap för en ledare som ännu inte jobbar som ledare? Denna 
mentor menade att det förmodligen är skillnad på den privata och offentliga sektorn. Hennes 
erfarenhet i det privata var att om det fanns ett behov köptes tjänsten i. Hon menade att 
förmodligen används mentorskap mer flitigt i den privata sektorn och kanske då innebär det att 
den offentliga sektorn inte riktigt är van att hantera mentorskapet.   
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6 JÄMFÖRELSE  
Nedan presenteras en jämförelse mellan hur mentorskap beskrivs i litteraturen och hur det 
undersökta programmet beskriver mentorskap, ur olika perspektiv. Det är den övergripande 
bilden, teoretiskt och praktiskt som presenteras. 

6.1 Förhållande mellan teori och praktik  

6.1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till ett mentorskapsprogram kan variera. De undersökta kommunerna hade insett att 
de skulle tappa många kompetenta ledare genom bland annat pensionsavgångar inom de 
kommande åren, vilket gjorde att de startade ledarskapsutbildningen. Man kan här dra paralleller 
till Murray & Owens (1992) ersättarplanering, vilken ofta ligger till grund för uppstart av 
mentorskapsprogram.    

6.1.2 Mentorskap  
Definitionen av mentorskap som intervjupersonerna uttrycker stämmer i många fall överens med 
den teoretiska definitionen av mentorskap. Två av respondenterna uttrycker sig på ett sätt som 
stämmer överens med Murray & Owens (1992) och Ahlströms (2002) definitioner. De menar att 
mentorskap är när erfarenheter förmedlas från en mer erfaren till en mindre erfaren person samt 
att det är en stödfunktion. Flera respondenter påpekar vikten av att det är adepten som bestämmer 
behovet och att mentorn måste vara beredd att anpassa sitt mentorskap efter just den. Vad som 
framkommer både i litteraturen genom Nilzon (2004) samt hos intervjupersonerna, är den 
personliga utvecklingen, vilken anses vara en stor del av grunden i mentorskapet. 
Intervjupersonerna diskuterar begrepp såsom handledare vid definitionen av mentorskap, vilket 
just handlar om att på något sätt informellt leda nya medarbetare. Detta är något Arhén (1991) 
kallar spontant mentorskap, i motsats till organiserat mentorskap. Vad som kan diskuteras här, är 
vart egentligen gränsen går mellan handledare och mentor, men även spontant och organiserat 
mentorskap. Kan handledning och spontant mentorskap vara samma sak? Kanske kan även 
handledning delas in i spontant och organiserat. Utifrån Arhéns synsätt uppstår spontant 
mentorskap då två personer efterfrågar det och själv skapar det, vilket även kan vara fallet vid 
vad just intervjupersonerna menar inträffar då man kommer ny till ett jobb och tyr sig till någon. I 
detta fall använder de sig mer av begreppet handledare. 

6.1.3 Mentorn 
Det som intervjupersonerna tycker är viktigt med mentorsrollen stämde till stor del överens med 
vad Ahlström (2002) skriver om hur man definierar en mentor. Nyckelord som respondenterna 
kom fram till var bland annat: att fråga, ta reda på, ärlighet, lyssna och vara aktivt inblandad. 
Dessa egenskaper passar även in på vad Nilzon (2004) och Steinberg (2004) skriver om vad en 
god mentor är. Vikten av att kunna bolla idéer och tankar är mycket stor enligt respondenterna, 
vilket sammanfaller med Steinbergs (2004) teorier kring klargörande och lösningsfokuserade 
inriktningar, då mentorn också skapar förutsättningar för att få adepten att förstå sina handlingar. 
Förståelsen gör att adepten i det långa loppet kan förändra sitt beteende. Handlingsplaner som en 
del av mentorskapet var egentligen inget som diskuterades, däremot framgick det att det 
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förväntades att mentorn skulle finnas som ett stöd vid problem, men även ställa krav, precis som 
Nilzon (2004) menar att mentorn vill att adepten skall förbereda sig på.   

6.1.4 Adepten 
Beträffande adeptens egenskaper eller uppgifter kommer både intervjupersonerna och Murray & 
Owen (1992) in på just att personen har en önskan att utvecklas och att den tar ansvar för detta. 
Även synen på uppgift och ansvar poängterades på liknande sätt både av intervjupersonerna som 
av Ahlström (2002). Intervjupersonernas syn på att adepten skall ha separata uppgifter av sin 
mentor sammanfaller med Ahlströms (2002). Uppgifterna kan delas ut mellan träffarna och 
användas som diskussionsmaterial vid nästa träff. Utifrån detta program kan det dock diskuteras 
hur dessa uppgifter ska se ut, då det var få adepter som hade någon typ av ledarposition. Vilken 
typ av uppgifter som egentligen bör göras framgår inte av Ahlström, men utifrån vad som 
diskuteras i litteraturen och av intervjupersonerna bör uppgiften vara relevant för vad som ska 
läras eller utvecklas, i detta fall ledarskap. Enligt Nilzon (2004) skall också mentorn lyssna till de 
idéer som adepten bidrar med, och då framförallt genom agera bollplank. Detta visar även 
intervjuerna då respondenterna anser att adepten ska vara frågvis och komma med egna idéer, för 
att teoretisk pröva dem utifrån mentorns erfarenheter. Genom detta skapas även en givande 
situation för mentorn, då nya synsätt skapas. Dock krävs att mentorn här är öppen till sinnet. 

6.1.5 Programutformaren 
Det som intervjupersonerna poängterade att programutformaren hade som uppgifter faller väl 
överens med vad Ahlström (2002) anser vara dennes uppgifter. Betoningen på åsikterna var på 
just mentorn och adeptens relation samt ansvaret att ta fram personal och programplan. Kritiken 
som framfördes från en adept berör bristen på information, vilket hon menar att faller på just 
programutformaren, vilket även Murray & Owen (1992) skriver. Programutformaren strider även 
i detta program mot Granbergs (2003) teori kring hur, ur adeptens synvinkel, valet av mentor ser 
ut, där han menar att adepterna i största möjliga mån ska välja sin mentor. Rent praktiskt kan 
detta anses svårt, då man i det undersökta programmet kanske inte känner till andra personer i de 
andra inblandade organisationerna, då tanken är att man ska ha en extern mentor. Dessutom bör 
mentorn vara lämplig. Utifrån detta kan Granbergs sätt att matcha mentor och adept fungera vid 
vissa tillfällen, men är beroende av hur programmet är upplagt. 

6.1.6 Upplägg av programmet 
Mentorskapsprogrammet som undersöktes skulle pågå under 18 månader. Ahlström (2002) 
menade att ett sådant program borde pågå cirka ett år, eftersom kortare tid inte ansågs kunna 
ändra beteenden och om man skulle ha det under längre tid skulle få mentorer att ställa upp. I 
detta program hade man fått mentorer att ställa upp på de premisser som föreskrevs, vilket också 
innebar 18 månader. Eftersom det enda som talade emot ett 18 månaders program var att man 
inte skulle få mentorer till det och att detta visade sig felaktigt i detta fall, beskrivs inga andra 
hinder för att ha den längden på programmet.  
 
Intervjupersonerna hade som mål att träffas i samband med varje utbildningstillfälle som ägde 
rum under ledarskapsutvecklingen, för att kunna återkoppla till detta. Detta innebär mellan fyra 
och sex träffar per halvår. Murray & Owen (1992) menar att om mentorskapet sker parallellt med 
utbildningsdagar, kan träffarna bli mer sällan, än om man enbart har träffar. Dock anser de att det 
kan vara lämpligt att träffas en till två gånger i månaden, vilket på ett ungefär stämmer överens 
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med det kommunala mentorskapsprogrammet. Anledningen till varför man använder just det 
antalet kan vara att, om det går för lång tid mellan träffarna, man kan ha svårt att återkoppla på 
grund av att man inte kommer ihåg vad som sades på föregående träff. Är det för kort tid emellan 
kan det anses stressande att hinna genomföra eventuella uppgifter kopplade till mentorskapet 
samt att det tar för mycket tid i allmänhet.     
 
Vad som inte framkom i litteraturen, men som lyftes fram vid intervjuerna, var att mentorerna 
hade en tvådagars utbildning innan själva programmet satte igång. Vad som snarare fokuseras på 
i litteraturen är adepternas uppstart med information gällande deras roll. Vad som även är 
försummat i litteraturen är urvalsförfarandet vad det gäller adepterna. Detta kan ske på många sätt 
och i det valda programmet fick de kommande adepterna själv söka. Just att de själv fick söka 
kan göra att de blir mer engagerade i sitt mentorskap. Vad som dock talar emot detta mentorskap 
är att det var få adepter som visste att det ingick mentorskap när de sökte till 
ledarskapsutbildningen. 
 
Intervjupersonerna ansåg att kopplingen mellan teori och praktik gällande ledarskap var önskvärt 
och viktigt i deras utveckling, vilket även Ahlström (2002) ansåg vara en stor del. Dock sker 
troligtvis kopplingen på ett annorlunda sätt i det undersökta programmet, då ingen där jobbar som 
ledare. I andra mentorskapsprogram finns det exempel på att mentorn och adepten båda arbetar 
som ledare vilket gör att man kan koppla teoretiskt och praktiskt ledarskap på ett annat sätt.  
Ahlström menar att adepten ska utsätta sig för aningen övermäktiga situationer för att utvecklas i 
sin roll som ledare, vilket kan vara svårt för de i programmet som inte jobbar som ledare idag. 
Den praktiska återkopplingen sker då istället genom de erfarenheter mentorn besitter. 
 
Angående de olika typer av mentorskap som Ahlström (2002) beskriver, strukturerat och 
ostrukturerat, kan man koppla det undersökta programmet till strukturerat. Detta för att man har 
lika många mentorer som adepter, 20 av var, start- och slutdatum är uttalat och alla utgår från 
samma datum. Positivt här är enligt Ahlström (2002) att man kan samköra gemensamma 
utbildningsdagar parallellt, vilket man också gör i det undersökta programmet. Detta är också 
positivt för nätverksbyggande. Just nätverksbyggande kan ses som viktigt vid ledarskap, då det 
finns exempel på att ett brett nätverk ses som en meritering vid arbetssökande. Även att kunna 
nätverka och samspela med andra kan vara en viktig del för personer i ledande positioner, då de i 
regel träffar många människor. 
 
Även gruppen man använder sig till är en stor del i utbildningen. Ahlström (2002) menar att det i 
regel är bättre att vända sig till en viss nivå, till exempel chefer eller nybörjare, än att vända sig 
till en viss grupp, till exempel kvinnor eller män. Detta är något som också stämmer relativt bra 
överens med det undersökta programmet där man riktar sig till framtida ledare. Trots att det är 
många kvinnor som är adepter, är detta inte målgruppen. 
  
Ahlström (2002) skriver också om olika typer av mentorskapsprogram, interna, externa och 
blandade. Programmet som undersöktes kan liknas vid ett blandat, då både mentorer och adepter 
kommer från olika organisationer. Här är inte de övergripande målen lika viktiga, utan fokus 
läggs på de personliga. Det kan diskuteras om inte de personliga målen egentligen också gynnar 
de övergripande, då en ledare som utvecklats positivt i sin arbetsroll också påverkar sin 
arbetsplats. 
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6.1.7 Samtalet 
Intervjupersonerna menar att deras första mentorssamtal innehöll korta beskrivningar av bådas 
liv. Detta är något Ahlström (2002) också skriver bör vara en start. En av mentorerna betonar 
också vikten av att lyssna in svagheter och styrkor hos sin adept. Som ovan nämnt vill även 
intervjupersoner att mentorsträffarna skulle utvärderas efter varje gång, vilket även Nilzon (2004) 
ser som en viktig del för att relationen ska bli så givande som möjligt. En av intervjupersonerna 
påpekade även vikten av att hålla samtalen på en professionell nivå, och inte tala alltför mycket 
om sig själv. Detta är också något Nilzon påpekar, då han skriver att mentorn bör använda sig av 
konstruktiv kommunikation. Samtidigt är det den personliga relationen som kan anses givande, 
då det krävs mod att blotta sina tankar och idéer för någon annan. 
 
Vad som också förväntas av mentorerna, är att det i samband med samtalen utdelas uppgifter, 
vilket en av adepterna redan fått. Även att ställa frågor och på det sättet utmana till eftertanke 
förväntas. Det är detta Steinberg (2004) kallar den lösningsfokuserade och den klargörande 
inriktningen. Detta bygger på tanken att adepten ska förstå sina motiv för att påverka framtida 
handlande och sedan komma fram till handlingsstrategier för att nå dit. 

6.1.8 Fördelar/nackdelar med mentorskapsprogram  
Intervjupersonerna uttrycker mer positiva delar än vad litteraturen gör, vilket kan bero på att det 
positiva ligger underliggande genom alla böckerna. Murray & Owen (1992) framhäver dock att 
nackdelar som kan framkomma vid mentorskap är beroende av mentorns och adeptens person. 
Detta kan man hänvisa till som intervjupersonerna uttrycker det, att mentorn ställer för höga krav 
eller om det finns brist på respekt, vilket kan hänvisas direkt till det personliga. Vad litteraturen 
också påpekar, genom Murray & Owen (1992), är att adepten kan bli alltför ambitiös i 
förhållande till mentorn, vilket kan påverka negativt, framförallt om mentorn och adepten är inom 
samma organisation. Detta för att personerna kan ses som konkurrenter. Inom 
intervjupersonernas program kom mentor och adept från helt olika organisationer, vilket kan vara 
en anledning till att de inte tog upp denna problematik. Vad intervjupersonerna tar fram, som inte 
framförs i litteraturen, är risken med att adepten inte ska våga fatta egna beslut, utan förlitar sig 
för mycket på sin mentor. Dock bygger detta på vad intervjupersonerna kan tänka sig kan komma 
att ske, det vill säga förväntningar, medan litteraturen bygger på erfarenheter. Vad som också ses 
som en risk av intervjupersonerna är att man som adept kan komma att förvänta sig en befordran, 
eftersom man utvecklar sitt ledarskap. Detta är något som inte alls är självklart. Detta nämns inte 
i litteraturen.  
   
Vad som framförs som positivt är förväntningen på koppling mellan teori och praktik, då man 
bland annat förväntar sig att mentorn kan ge konkreta praktiska exempel från verkligheten som är 
relevanta för de teoretiska aspekter som diskuteras på seminarierna.  
 
Saker som våra intervjupersoner anser positivt, som inte direkt nämns i litteraturen, är den 
positiva känsla och motivation som mentorn får genom att bli tillfrågad om att bli just mentor. 
Hur pass länge denna positiva del håller i sig kan dock ifrågasättas, då det kanske mer kan tolkas 
som smickrande för stunden, då det enbart rör själva förfrågan och inget som är återkommande 
under arbetets gång.  
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6.1.9 Resurser 
Vad Ahlström (2002) tar fram som en viktig del gällande resurser, är möjligheten att genomföra 
samtalet avskilt, antingen i form av någon typ av lokal eller genom att ta en promenad 
tillsammans. Detta är något som intervjupersonerna har tillgång till på respektive arbetsplats. 
Andra resurser i form av litteratur och annat menar Murray & Owen (1992) är beroende av vad 
just detta program krävde. En av intervjupersonerna menade att hennes chef gav henne tid att läsa 
in litteratur och så vidare, hon fick ta den tid som behövdes. Dock tas denna tid troligtvis från de 
timmar som i vanliga fall används till undervisning eller planering, vilket ändå måste klaras av. 
Detta kan ses som en stressfaktor, då det kanske snarare är så att intervjupersonen i slutändan 
ändå får ta av sin fritid.     

6.1.10 Mål 
Ahlström (2002) menar att adeptens egna mål bör överensstämma med de övergripande målen för 
verksamheten. Detta kan man till viss del säga att de gjorde i det undersökta programmet. 
Adepterna hade som mål personlig utveckling inom ledarskap, och kanske att bli just ledare om 
några år. För kommunernas del var målet just att tillgodose behovet av framtida ledare. De 
övergripande målen överensstämde på detta sätt. Nilzon (2004) menar också att målet med 
mentorskap är att säkra tillväxten av ledare, vilket även detta stämmer överens med 
organisationens mål. Mål och strategier för att nå målen formulerades på det första mötet mellan 
mentor och adept. Detta menar Ahlström (2002) för att adepten ska kunna avgränsa och fokusera. 
Det är dock viktigt att målen är individuella. Vad Ahlström också poängterar, vilket inte nämndes 
vid någon intervju, var att målen skulle vara tidsatta, realistiska och mätbara.   

6.1.11 En mentor flera adepter? Flera mentorer en adept? 
Adepterna som intervjuades menade tvärtemot Ahlström (2002) att mentorn visst kunde ha fler 
adepter. Något som mentorerna och programutformaren kände sig en aning tveksamma inför med 
just motiveringen att det förmodligen tog mycket tid. Detta sammanfaller även med Murray & 
Owens (1992) åsikter kring vikten av att mentorn inte försummar sin adept. En mentor menar 
även att det förmodligen uppstår problem om denna har två adepter samtidigt från samma 
organisation, vilket även Ahlström (2002) menar. När det kommer till att en adept som har fler 
mentorer sammanfaller Ahlströms åsikter med respondenternas. Det går att genomföra men att 
mentorerna kanske inte skall komma från samma organisation eller program. Varför adepterna till 
viss del anser att mentorn kan ha fler adepter kan vara att de inte har någon erfarenhet sedan 
tidigare av detta, och därför inte har något att relatera till, vilket författarna i litteraturen och till 
viss del mentorerna har.  

6.1.12 Utvärdering 
I litteraturen lägger man vikt vid uppföljning och utvärdering, både vid utbildningsträffarna och 
vid träffarna mellan mentor och adept (Granberg 2003). Vad det gäller utbildningsträffarna 
genomförs det varje gång utvärdering, och det önskas även av en av intervjupersonerna att det 
ska genomföras vid varje mentorsträff, då det anses bättre att det kommer upp tidigt i relationen 
att något är fel än då hela programmet är slut. Dessutom anses det bättre att adepten ska kunna få 
möjlighet att byta mentor i ett tidigt stadium.  Enligt Ahlström (2002) bör detta byte ske redan 
under första kvartalet, om mentorskapet pågår under ett år.  
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6.1.13 Kritik mot programmet 
I litteraturen beskrivs egentligen inte vilken som bör bli eller är adept. Det som beskrivs är att 
ändamålet med mentorskap kan vara att tillgodose framtida kompetensförsörjning (Murray & 
Owen, 1992). Vad som dock framkommer vid intervjuerna är dilemmat för mentorerna att arbeta 
med ledarskap med adepter som inte arbetar som ledare. Intervjupersonen menar att det kan vara 
problematiskt att arbeta med något som man inte praktiskt har möjlighet att genomföra.  
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7 ANALYS  
I denna del kommer resultatet att analyseras utifrån olika teorier om lärande. De teoretiker som 
används är Dewey, Kolb, Knowles och Argyris. 

7.1 Lärandeperspektiv 

7.1.1 Dewey 
Undersökningen styrker Deweys (1999) teori, att grupper fortlever och utvecklas genom 
utbildning, uppfostran och överföring av erfarenhet. Detta kan man se då intervjupersonerna 
definierade mentorskap som något där en mer erfaren människa för över sina kunskaper på en 
mindre erfaren. Lärandet är här uppenbart, om erfarenhetsöverföringen fungerar, i en 
mentorskapsrelation.  
 
Dewey (1999) menar också att det behövs utbildning genom skolan som ett medel för 
kommunikation. Utifrån denna skola kan man dra paralleller till vad som i det undersökta 
programmet beskriver som seminarier, där den mer formella undervisningen och utbildningen 
genomförs. Dewey menar också att kommunikation är bildande. Vad det gäller detta är 
mentorskap lärande, då mentorskapet bygger på samtal mellan mentor och adept, vilket kunde 
uttydas ur resultatet. Det uppstår även lärande för mentorn, då Dewey menar att den som för 
vidare kunskap lär sig något. Detta var något intervjupersonerna också upplevt. 
 
Även omgivningen skapar lärande för individen, genom att gruppen inverkar och förmedlar 
kunskap och erfarenheter. Detta sker i regel till de yngre medlemmarna. Den omgivning och 
miljö påverkar individerna så att de känner en sak mer än någon annan, och då också beter sig på 
ett visst sätt. På samma sätt inverkar mentorn, men även omgivande adeptkollegor på 
ledarskapsutbildningen, och påverkar adepten till önskat beteende.  
 
Utifrån mentorskapet kan man se Deweys tankar återspeglas, då personerna i det undersökta 
programmet ansåg det viktigt med utmaning och att arbeta praktiskt med problem, vilka mentorn 
i regel förmedlade.  

7.1.2 Kolb 
Tanken med mentorskap är enligt intervjupersonerna att adepten inför varje träff ska ha något 
dilemma eller diskussionsämne med sig för att kunna föra en dialog med mentorn. Detta för att 
adepten skall reflektera och utmana sina egna uppfattningar och kanske försöka ändra sitt 
beteende. Detta är något Kolb (1984) också framhäver som en lärandeprocess. Han menar att 
lärande sker i en loop, där man upplever en konkret erfarenhet (kanske på ett av seminarierna), 
reflekterar över detta (tillsammans med mentorn), man skapar ett nytt begrepp och en ny handling 
som i sin tur leder till en konkret erfarenhet.  
 
Kolb (1984) menar vidare att begreppet kunskap kan delas in i två delar, personlig kunskap och 
social kunskap. Just mentorskap bygger på båda delarna. Den personliga kunskapen kommer från 
de egna erfarenheterna genom uppfattandet och förståelsen för den sociala kunskapen. Just den 
sociala kunskapen gör det möjligt att förstå andras tankar, vilket krävs för att kunna utbyta 
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erfarenheter. På detta sätt använder sig mentorsrelationen både av den personliga och den sociala 
kunskapen, då man skapar sig egna erfarenheter genom interaktion med andra.  
 
7.1.3 Knowles 
Andragogik bygger på att lära genom erfarenhet, och detta genom fyra förutsättningar, vilka man 
också använder sig av vid mentorskap (Knowles, 2005). Han menar att vuxna lär sig bäst om de 
kan styra sitt lärande själv. Detta är något man just i mentorskapsprogrammet gör till stor del, där 
resultatet visar att det är upp till varje adept att använda sin mentor på bästa sätt. Dock kan detta 
till viss del ses som styrt, då man behöver gå på vissa seminarier samt ändå är styrd av 
mentorsträffarna. Vuxna lär sig också bäst genom diskussion och problemlösning, vilket är en 
stor del av mentorskapsrelationen. Dock kan inte erfarenheterna härledas till ledarskap, som 
utbildningen gäller, men däremot kan man använda sig av annan erfarenhet. Som vuxen vill man 
också lära sig utifrån vad som händer i det verkliga livet, vilket är just meningen med 
mentorskap, att den mer erfarne kan hänvisa till verkligheten. Kunskapen ska också kunna 
tillämpas direkt, vilket på ett sätt infrias i ett mentorskap, då man kan applicera stora delar till sitt 
arbete. Man har dock kanske inte möjlighet att använda just ledaregenskaperna direkt eftersom 
man inte arbetar som ledare. Negativt sett ur andragogikens perspektiv, är att man som adept inte 
vet vart man kommer arbeta med just de erfarenheter man får från mentorskapet.  
 
Vidare menar Knowles (2005) att vuxna lär efter vissa principer. I mentorskapets fall är 
intervjupersonerna medvetna om att det i framtiden kommer att behövas ledare, vilket kan leda 
till att någon av deltagarna får en befordran. De vet också att de kommer att utvecklas. I och med 
att vuxna tar eget ansvar bör man som adept ta till sig den kunskap som man erbjuds, om man 
tagit beslutet att vara delaktig i till exempel ett mentorskapsprogram. Det finns en viss risk i att 
mentorn inte är öppen för nya tankar och idéer och mer är inne på sitt eget, vilket också en av 
mentorerna framhävde. Men det gäller även för adepten att vara öppen till sinnet, vilket framkom 
som en förutsättning för mentorskapet i undersökningen. Vuxna är i regel redo att lära sig sånt 
som krävs för att klara av vardagen, och för att klara av en eventuellt ny roll som ledare krävs det 
nya kunskaper. Mentorskap bygger även mycket på det verkliga livet, vilka uppgifter som väntar 
och vilka problem som uppstår. Utifrån detta skapas förutsättningarna för ett gott lärande. I det 
undersökta mentorskapsprogrammet fanns det en tydlig motivationsfaktor där möjligheten var att 
eventuellt kunna bli ledare längre fram, vilket dock inte var ett löfte. Det verkade inte finnas 
några andra motivationsfaktorer som kunde främja lärandet. 
 
7.1.4 Argyris 
Förhoppningen för mentorskapet är att ändra på vad Argyris (1993) kallar ett djupare beteende. 
Att just upptäcka det misstag som begåtts kan göras dels genom adeptens egna erfarenheter, men 
även mentorns erfarenheter kan hjälpa adepten att inte begå samma misstag. Dock löser troligtvis 
de erfarenheter mentorn förmedlar enbart problemet för stunden, det vill säga single loop-lärande. 
Adepten behöver antagligen själv uppleva korrigeringen för att kunna ändra sitt djupare program, 
så att det faller sig naturligt att använda sig av de kunskaper man tillägnat sig genom utbildning. 
Vad Argyris (1993) anser som viktigt vid dessa läranden är reflektion, vilket är det som skapar 
förändring i individens sätt att tänka. Reflektion är även en viktig del vid mentorskap, vilket då 
ofta sker vid samtalen mellan mentor och adept. Även mellan samtalen bör det ske reflektion 
enligt intervjupersonerna, så att man kan diskutera nya tankar vid nästa träff. 
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8 DISKUSSION 
Som inledningsvis skrevs använder man sig gärna av mentorskap då man ser att kompetens är på 
väg att försvinna, som vid pensionsavgångar. Så var även fallet i detta program. Om detta är ett 
väldigt vanligt fenomen, både att man börjar anpassa sig för pensionsavgångarna och att man då 
använder sig av mentorskap, är svårt att säga. Dock verkar detta vara den allmänna uppfattningen 
sett till litteratur och undersökning. Anledningen till att man uppmärksammar 
pensionsavgångarna i organisationen just nu tror vi beror på att det håller på att ske en 
generationsväxling på arbetsmarknaden, och att erfarenheten måste föras vidare för att inte gapet 
ska bli alltför stort.  
 
Utifrån ovanstående analys kan vi utläsa att det finns många sätt att beskriva mentorskap, och att 
därför litteraturen inte alltid stämmer överens med vad som verkligen sker. Mentorskapet kan 
variera från organisation till organisation, vilket vi också fått en tydligare insikt i efter uppsatsens 
skrivande. De generella övergripande delarna stämmer till stora delar överens mellan litteratur 
och undersökning. En anledning till detta kan vara att de programansvariga hämtat inspiration 
någonstans ifrån, och de skillnader som sen uppkommer beror troligtvis på att man anpassar och 
skapar ett program för vad som är lämpligt för just den organisationen, situationen och 
individerna.  
 
Vi kunde urskilja vissa skillnader mellan litteraturen och programmet som var intressanta. En del 
var deltagarnas syn på risken att adepten skulle bli alltför beroende av sin mentor och inte kunna 
fatta något beslut själv. Denna aspekt har vi inte funnit någonstans i litteraturen. Vad detta kan 
bero på menar vi kan vara att personerna som skrivit böckerna är erfarna mentorer och 
programutformare, och har kanske aldrig själva varit adepter. Det kan också bero på att detta 
program är utformat så att adepterna inte än är ledare, men tränas för att bli, vilket kan anses 
ovanligt. En annan viktig del som framkom angående just det att man inte var ledare, var att 
risken fanns att adepterna förväntade sig en chefsposition, vilket inte heller den litteratur vi tittat 
på nämnt. Återigen kan detta hänvisas till att detta kanske är en ovanligare form av mentorskap.  
 
Även den förväntade kopplingen mellan teori och praktik i ett mentorskapsprogram kan 
ifrågasättas. För intervjudeltagarna var detta mycket viktigt, men vi kunde egentligen inte se att 
det blev någon form av ledarskapspraktik, eftersom adepterna inte arbetade som ledare. Däremot 
kunde de få annan anknytning till praktik, i form av mentorns erfarenhet. Detta kan visserligen 
vara givande, men frågan är hur man tillhandahåller denna kunskap som någon annan förvärvat. 
Är det bara den kopplingen som finns till praktiskt ledarskap i ett mentorskapsprogram? Däremot 
kunde adepterna få vissa utmaningar eller uppgifter från sina mentorer, vilket adepterna ansåg 
vara en stor del. Detta kan ju anses logiskt, att man väljer att arbeta i ett program som utmanar 
med problemställningar om man ser till de teorier som redovisas ovan, som säger att vuxna lär 
bäst genom problemlösning. Men hur ser denna utmaning egentligen ut? Eftersom det program vi 
undersökte var nystartat kunde de egentligen inte ge oss några konkreta exempel, mer än en 
mindre uppgift som syftade till reflektion, och i litteraturen sägs det inte heller något om några 
specifika utmaningar eller uppgifter, bara att de är lämpliga att ge. Kanske kan dessa utmaningar 
gå ut på att gå in i en ledarsituation i sitt arbete eller kanske ideellt, för att få den praktiska 
kopplingen. 
 
Något som vi uppfattade under intervjuerna var att de förväntningar på vad mentorskap är, till 
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viss del inte stämde överens med den litteratur vi undersökt. Både mentorer och adepter i 
programmet hade tendenser att uppfatta mentorskap som just det som litteraturen kallar 
handledning, istället för just utveckling av egenskaper som teoretiskt mentorskap går ut på. Man 
tenderade att söka svar på mer praktiska frågor, såsom hur man gör rent arbetsmässigt och inte 
utifrån ett erfarenhets- eller ledarskapsperspektiv. 
 
Ytterligare saker som vi uppfattade under intervjuerna och analysen var att adepterna ansåg att 
mentorn kunde ha fler adepter, detta tvärtemot vad teorierna säger. Detta skulle kunna bero på att 
programmet är så pass nystartat att adepterna inte hunnit komma in i arbetet och förstått 
omfattningen av ett mentorskap. Eller så kan det bero på avsaknaden av erfarenhet adepterna har 
om just adeptens och mentorns roller. Mentorerna och programutformaren ansåg att det var för 
mycket arbete med flera adepter, vilket kan tyda på att de har tidigare erfarenhet av att arbeta 
med en adept, vilket två av dem också hade. Även den mentorsutbildning som genomfördes i 
början av programmet kan ha påverkat deras inställning till detta. 
 
Det är intressant att se på det dilemma som kan uppstå vid en nyrekrytering. Hur skall man 
värdera denna ledarskapsutbildning hos en person som endast har sin ”grundläggande utbildning” 
det vill säga en lärarutbildning till exempel och denna ledarskapskurs i sin ”ryggsäck”, mot en 
person som till exempel har en examen från högskola eller universitet i just ledarskap? Finns det 
en risk att med denna utbildning minska ”värdet” på akademiska poäng och utbildningar då det 
ledarskap som behövs går att få i ett program som varar i totalt 18 dagar under ett år? Mentorns 
roll här är naturligtvis mycket viktig och kanske tillför utbildningen och adepten så pass mycket 
att man kan räkna utbildningen till fler än 18 dagar men är det ändå tillräckligt för att jämställa 
programmet med just akademiska examina? 
 
En tanke som slår oss i samband med intervjuerna, är varför inte fler använder sig av mentorskap, 
eftersom det verkar så kostnadseffektivt. Vad vi menar att detta kan bero på är att man egentligen 
inte kan se att det faktiskt gör nytta, mer än i utvärderingar etc. Det är svårt att se det i form av 
kostnader och intäkter, vilket är något som idag präglar vårt vinstinriktade samhälle.  
 
Genusaspekten är också en intressant del, då, som vi tidigare nämnde, flertalet i 
ledarskapsutbildningen var kvinnor, men att de flesta på chefspositioner i kommunen idag är 
män. Vi ser två alternativa resultat av detta. Det ena är att kvinnorna nu är på väg framåt, och att 
vi inom en snar framtid kommer se flera kvinnor på chefspositioner. Det andra resultatet kan bli 
att kvinnorna fortfarande inte kommer fram som chefer, utan istället blir kvar på lägre poster men 
besitter en hel del oanvänd kompetens. Dock antar vi att ledarkompetens försvinner om ledarskap 
inte praktiseras, även om man kan ha en del teoretisk kunskap. Detta verkar vara en stor risk för 
deltagarna i detta program, då de inte är garanterade en ledartjänst. 
 
Vad som också kan diskuteras är förhållandet mellan svenskt och utländskt mentorskap, eftersom 
vi använt av oss en del utländsk litteratur, såsom Murray & Owen (1992). Kanske kan det finnas 
kulturella skillnader, vilket gör att mentorskapet förklaras och genomförs annorlunda, vilket 
påverkar litteraturen. 
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9 SLUTSATSER 
Mentorskap är ett väldigt individuellt lärandesätt, vilket gör det svårt att göra en jämförelse 
mellan flera olika program. Många saker var väldigt lika mellan litteraturen och praktiken, men 
när vi kom in på förväntningar och på en mer personlig nivå kunde vi utmärka skillnader. Hur de 
egentligen förhåller sig till varandra, presenteras i ovanstående analys. Mentorskap är ett positivt 
läranderedskap sett ur de teorier som tidigare presenterats. Lärande uppstår enligt dessa, då 
mentorskap innehåller reflektion och återkoppling, och koppling mellan teori och praktik. Utifrån 
vår frågeställning och ovanstående analys kunde vi komma fram till följande: 
 

• Deltagarna i programmet och litteraturen beskrev mentorskap relativt lika. 
• Det som skilde sig mellan det undersökta programmet och litteraturens sätt att förklara 

mentorskap var förväntningar och andra aspekter på den mer personliga nivån. 
• Lärande uppstår i en mentorsrelation utifrån ovan beskrivna lärandeteorier. 

 
För att kunna komma vidare inom denna forskningsinriktning hade man behövt mer underlag, för 
att kanske beskriva mentorskapet ännu närmare. Detta underlag skulle då bestå av mer 
intervjumaterial och mer litteratur. Men framförallt mer tid. Eller så skulle man kanske istället ha 
siktat in sig på ett begrepp och gjort en grundligare jämförelse mellan just det skeendet och 
litteraturen, och lärandet i just den specifika situationen.   

 
 
 

 
 
 

  46 



10 FRAMTIDA FORSKNING 
Resultatet och analysen som vi gjorde förde oss in på nya tankar och idéer om intressanta 
frågeställningar för framtida forskning:  

• Kan man utbildas till ledare trots att man inte har någon chefs- eller ledarposition? 
• Kan man validera en ledarskapsutbildning som den undersökta med en akademisk 

ledarskapsutbildning? 
• Vilka utmaningar ska man ge till adepterna för att skapa det ultimata lärandet? 
• Skiljer sig mentorskap utifrån vilket land det praktiseras i? I så fall, hur? 

 
”Nestor” är ett begrepp som vi snubblat över under den undersökningen. Detta definierar en typ 
av mentor som har flera adepter, en typ av gruppmentorskap. Detta kan också vara något att 
forska vidare på: 

• Vad innebär det att vara ”nestor”? 
• Kan det vara positivt att en mentor har flera adepter? 

 
Vår undersökning resulterade i fler frågor än svar. Förhoppningsvis kan någon annan finna 
svaren på dessa frågor, eller så kanske någon redan har gjort utan vår vetskap. 
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11 SLUTORD 
Undersökningen vi genomfört var mycket intressant och vi antar att mentorskapsprogram, både 
formella och informella är något att satsa på nu i samband med de stora pensionsavgångarna som 
står för dörren. Detta innebär för många organisationer att oerhörda lager av kompetens kommer 
att försvinna om inget görs för att bevara den. Mentorskap skulle kunna vara ett mycket bra sätt 
för att bevara kompetensens existens i organisationen och tillsammans med den kompetens som 
tillförs i organisationerna i form av nya unga medarbetare kan det skapas en guldgruva för svensk 
arbetsmarknad. Men framförallt för de organisationer som tar till sig och tar vara på både nytt och 
gammalt.   
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BILAGA 1 
 
Intervjuguide 
 
Personbakgrund 

 Hur gammal är du? 
 Vad har du för utbildningsbakgrund? 
 Vad har du för arbetslivsbakgrund?  
 Vad har du för bakgrund inom organisationen? 

 
Definition 

 Vad är mentorskap för dig? 
 Arbetar alla på ditt mentorskapsprogram likadant? 
 Hur många arbetar med just detta mentorskapsprogrammet?  

 
Mentorskapsbakgrund i organisationen 

 Hur länge har organisationen arbetat med mentorskap, som du vet? 
 Har du arbetat med det tidigare? 
 Hur har det fungerat ur organisationens perspektiv i tidigare program? 
 Hur har kommunens mentorskapsprogram fungerat ur ditt perspektiv?  

 
Upplägg 

 Hur arbetar ni med det nu?  
 Hur ser programmet ut? Innan/under/efter?  
 När använder ni er av mentorskap?   
 Vad ingår i dina arbetsuppgifter? – Hur går du tillväga som…? 
 Hur ser ett typiskt möte ut? – Vad diskuteras och vad görs? 
 Vad anser du att adepten har för ansvar/uppgift?  
 Vad anser du att mentorn har för uppgift/ansvar?  
 Vad anser du att programutformaren har för uppgift/ansvar? 
 Vad ska man tänka på i din roll?  
 Vilka fördelar/nackdelar förknippar du med mentorskap? 

 
Mål 

 Vilka mål har du med mentorskapsprogrammet? 
 Når du upp till dom målen? Varför/varför inte? 
 Vilka redskap har ni i programmet – resurser i form av tid, ekonomi, lokaler, aktiviteter 

etc.? 
 Utvärderar ni? I så fall – på vilket sätt? Om inte - varför inte? 
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