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SAMMANFATTNING 
 
Informella mentorsrelationer är en gammal företeelse i arbetslivets organisationer och enligt många 
undersökningar spelar dessa en viktig roll för enskilda individers karriärframgång. Ur ett 
jämställdhetsperspektiv är dock problemet att informella mentorsrelationer inte är lika tillgängliga för 
kvinnor som för män av ett antal orsaker, vilket gör att kvinnor går miste om det stöd och 
erfarenhetsutbyte som relationerna erbjuder. Ett sätt att avhjälpa situationen är att arrangera 
mentorskap i mer strukturerade former, t.ex. genom mentorprogram. Samtidigt finns det studier som 
visar att den mentorsrelation som utvecklas inom ramen för ett mentorprogram inte har lika stor 
betydelse för adeptens karriärutveckling som den informella relationen. Å andra sidan når de formella 
programmen flera kvinnor. Dessutom erbjuder programmen en arena där det är möjligt att driva 
jämställdhetsarbete i mer systematiska former än vad som är möjligt inom ramen för de informella 
relationerna. Syftet med denna studie har därför varit att kartlägga vilken potential mentorprogrammen 
har för att förbättra jämställdhet på chefsnivåer samt hur denna potential används.  

Ett stort problem vid jämställdhetsarbete är den dubbelhet som karaktäriserar karriärens 
villkor. Å ena sidan innehåller organisationer strukturer och praktiker som gör villkoren mer 
gynnsamma för män än för kvinnor. Å andra sidan gestaltar den verklighetsbild som har 
tolkningsföreträde i organisationer karriärens villkor som könsneutrala och lika för alla. Denna bild är 
mycket svår att ifrågasätta. Föreställningen om den könsneutrala organisationen leder till att 
jämställdhetsproblematiken uppfattas av både kvinnor och män som något vars upphov och 
konsekvenser kan förknippas med kvinnorna själva snarare än med organisationen. Utan att känna till 
hur de könsrelaterade villkoren ser ut kan det vara lätt för människor att avfärda såväl kraven på 
förändring som särskilda stödåtgärder som otillbörliga.  Att synliggöra de strukturer och praxis i 
arbetslivet som gör villkoren olika för män och kvinnor är därmed ett viktigt inslag i 
jämställdhetsprojekt.   

För att kartlägga hur sådana mentorprogram som har ett jämställdhetsmål arbetar med 
jämställdhet genomfördes dels en intervjuundersökning som riktade sig till ett antal 
programarrangörer, dels en enkätundersökning som besvarades av adepter och mentorer. Resultatet 
från dessa undersökningar indikerar att programmen når relativt goda resultat på individnivå, d.v.s. när 
det gäller de individuella adepternas professionella utveckling och rörlighet, samtidigt som det är 
mycket ovanligt att (de interna) mentorprogrammen utnyttjar hela den potential som de inrymmer för 
att befrämja jämställdhet i en organisation. Programmen karaktäriseras av ett starkt individfokus.  

Fokuseringen på individen och hennes utveckling kan vara positivt. Resultatet visar 
dock att den också skapar uppenbara problem att hantera dels det motstånd mot jämställdhetsmålet 
som orsakas av den manliga dominansen, dels den normerande påverkan som mäns intressen och 
organisatoriska erfarenhet har på sättet att uppfatta verkligheten. Därför finns det en risk för att 
programmen accepterar de givna begränsningarna och arbetar endast med att försöka förbättra 
situationen inom ramen för dessa begränsningar. Om man istället utnyttjade programmens hela 
potential, och planerade för programmen så att de tjänade jämställdhetsmålet som en helhet, skulle 
programmen kunna bidra till uppluckring av de strukturella och kulturella begränsningar som 
reproducerar könssegregering.  

 
Nyckelord: jämställdhet, könsordning, ledarutveckling, mentorprogram, mentorskap 



 

FÖRORD 
 
 
.  
Detta arbete är resultatet av ett projekt som omfattar två studier på området karriär och kön. 
Det första delprojektet, vars resultat presenteras här, avsåg att studera ett relativt populärt 
chefsutvecklingsverktyg, nämligen mentorprogram, för att se vilken potential programmen 
har att förbättra jämställdhet samt hur denna potential används. Det andra delprojektet syftade 
till att undersöka om rekryteringsprocessen till högre chefstjänster inrymmer aspekter som 
försvårar kvinnors möjligheter att avancera till dessa befattningar, och i så fall hur dessa 
aspekter ser ut.  Projektet initierades av SABO, en samarbetsorganisation för svenska 
allmännyttiga bostadsföretagen. Ursprungligen var tanken att empirin i båda delstudierna 
skulle samlas från de allmännyttiga bostadsföretagen Så blev det dock endast fallet för 
rekryteringsstudien.  När det gäller studien om mentorprogram kom projektgruppen överens 
med Rådet för Arbetslivsforskning, projektets finansiär, att den skulle bli av mer generell 
karaktär.  

Projektgruppen har bestått av Christina Ekström (projektansvarig), Leena Avotie 
(forskningsansvarig) samt Birgitta Goldschmitdt Oppliger (projektmedarbetare). 
Undertecknad vill ta tillfället i akt att tacka de övriga medarbetarna i projektgruppen för all 
den hjälp som gjort det möjligt att framställa denna skrift.  

På projektgruppens vägnar vill jag också tacka alla intervjupersoner som ställt 
upp på våra intervjuer och de informanter som besvarat någon av de två enkäterna. Vi vill 
också tacka Pia Höök på Handelshögskolan i Stockholm för mycket insiktsfulla kommentarer, 
och naturligtvis Rådet för Arbetslivsforskning som finansierat projektet. Sist men inte minst 
vill jag tacka Konstantin Lampou och Jaan Grünberg vid Företagsekonomiska institutionen, 
Uppsala universitet, för kloka kommentarer och ett konstruktivt samarbete med en artikel som 
gjorts i nära anknytning till detta projekt och som därigenom bidragit till framställningen i 
Kapitel 4 nedan.  
 
 

Uppsala, oktober 2007 
Leena Avotie 
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KAPITEL 1 

Introduktion 
 
 
1.1.  Bakgrund och syfte 
Chefspositioner, särskilt de högsta positionerna, är fortfarande mer tillgängliga för män än för 
kvinnor, vilket gör det angeläget att diskutera vad som kan göras för att förbättra situationen. I 
dagens Sverige finns det många företag som har försökt att förändra könsstrukturen bland sina 
chefer med hjälp av olika jämställdhetsåtgärder. Bl.a. har många företag använt 
mentorprogram som ett verktyg för förändring (Arhén 1991; Franzén 1996) Tanken bakom 
användningen av mentorprogram i ett könsutjämnande syfte är att underlätta för kvinnor att få 
tillgång till mentorsrelationer och det stöd och erfarenhetsutbyte som relationerna erbjuder. 
Många forskare är ense om att informella mentorsrelationer är viktiga för både kvinnors och 
mäns karriärframgång. (t.ex. Burke & McKeen 1990, Hunt & Michael 1983; Ragins 1999). 
Problemet är dock att dessa relationer inte är lika tillgängliga för kvinnor som för män av ett 
antal orsaker (Cox 1994; Hunt & Michael 1983; Ibarra 1993:67; Ragins & Cotton 1991).  

I Sverige har mentorprogram anordnats sedan mitten av 1980-talet (Franzén 
1996). Gemensamt för alla typer av mentorprogram är ambitionen att på ett strukturerat sätt 
förmedla kunskaper och erfarenheter från mer kunniga och erfarna personer till mindre 
erfarna och oftast yngre medarbetare (Franzén 1996; Hunt & Michael 1983). Ofta används 
programmen i syfte att både identifiera och utveckla bra ledare, vilket också gäller för många 
av de mentorprogram som har ett könsutjämnande syfte. 

Enligt svenska programarrangörer utgör mentorprogram ett lämpligt verktyg om 
syftet är att få fram fler kvinnliga chefer på högre chefstjänster (t.ex. Arhèn 1991; Franzén 
1996; Arhén & Zaar 1997). Programmen anses bl.a. förstärka kvinnors kompetens och 
självförtroende samt bredda deras professionella nätverk (Franzén 1996). Man menar också 
att programmen gör kvinnorna mer synliga och att de faktiskt leder till rörlighet och 
avancemang bland de kvinnor som deltagit i programmen. Exempelvis menar Arhén att 
många av de adepter som deltagit i de program som letts av henne (Ruter Dam) de facto 
befordrats redan under pågående program (Arhén & Zaar 1997).  

Även om många är positiva till mentorprogrammens förmåga att bidra till de 
kvinnliga adepternas karriärutveckling finns det också kritiska röster. Exempelvis finns det 
indikationer på att de formella mentorsrelationerna sällan blir lika givande och kraftfulla som 
de informella relationerna (Ragins 1999), vilket i sin tur innebär att de inte heller kan anses 
vara lika ”nyttiga” ur karriärsynpunkt för de enskilda adepterna. Å andra sidan har ledningen 
större kontroll över de formella programmen, vilket gör det möjligt att använda programmen 
på ett mer systematiskt sätt för olika ändamål, t.ex. för ökad jämställdhet. 
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En ytterligare aspekt som kan vara problematisk är mentorprogrammens starka 
fokusering på individen och hennes utveckling med tanke på att många forskare menar att det 
är den organisatoriska miljön snarare än individuella kvinnors ledaregenskaper som är det 
egentliga hindret mot jämställdhet (Collinson & Hearn 1994; Ellison 2001; Kanter 1977; 
Powell 1999; Mavin 2001). Kvinnors och mäns duglighet eller aspirationer i arbetslivet 
påverkas inte enbart av faktorer som ligger utanför arbetslivet, som t.ex. deras 
socialisationsbakgrund (egenskaper) eller roll i reproduktionen, utan även av de möjligheter 
och hinder som individer möter i arbetslivet (Reskin 1993). Enligt många undersökningar 
favoriserar villkoren i organisationer män, vilket försämrar kvinnors möjligheter att meritera 
sig och skaffa sig den erfarenhet som är nödvändig för högre positioner (se t.ex. Burke & 
McKeen 1992; Ellison 2001; Nieva & Gutek 1980; Tsui & O`Reilly 1989). Det kan 
exempelvis handla om att kvinnornas kvalifikationer och prestationer inte uppmärksammas, 
att kvinnorna inte kommer på fråga när utvecklande uppdrag diskuteras, att kvinnorna har 
förbigåtts vid befordringar etc. Som resultat kommer kvinnorna att vara mindre kvalificerade 
än män för att söka sig till högre positioner. 

Problemet med de åtgärder som endast riktas mot individen är att den 
professionella utveckling som åstadkommes hos individen genom utvecklingsåtgärderna 
riskerar att ”ätas upp” av den miljö som individen kommer att verka i efter programmet, om 
ingenting görs åt de strukturella och kulturella förhållandena i företaget. Den önskade 
ökningen i antalet kvinnliga chefer kan alltså härigenom dämpas eller utebli helt, vilket i sin 
tur riskerar att förstärka föreställningen att kvinnor inte vill eller kan vara chefer. Vad man ser 
i organisationen är de individuella kvinnorna och deras framgång eller misslyckande i stället 
för de villkor som många gånger försvårar kvinnornas karriärmöjligheter.   

Även mentorns ställning som den som lär ut och delar med sig av sina 
erfarenheter till den mindre erfarna adepten kan vara problematisk ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Anledningen till detta är att mentorns position ger honom ett 
tolkningsföreträde när det gäller att tyda den organisatoriska verkligheten (t.ex. föreställningar 
om ledarskap, spelregler, värderingar etc.). Eftersom mentorerna i regel är män innebär detta 
en risk för att relationen mellan adepten och mentorn blir en arena där man återskapar 
ledarskap och dess villkor som en manlig konstruktion utan att problematisera det (se t.ex. 
Holgersson & Höök 1997:34). Som ett exempel på denna konstruktion kan nämnas sådana 
villkor och praxis som gör det svårt att förena ledarrollen (t.ex. sena möten, kvälls- och 
helgaktiviteter, m.m.) med sådana förväntningar som fortfarande riktas mot kvinnor i vårt 
samhälle (t.ex. familjeansvar).  Med andra ord finns det anledning att problematisera 
innehållet i den kunskap och erfarenhet, samt de föreställningar och värderingar som överförs 
i relationen genom att se dem ur ett könsperspektiv. En intressant fråga är således om 
mentorsrelationen leder till legitimering och rättfärdigande av de rådande villkoren kring och 
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föreställningar om chefskap och chefspositioner, eller om det finns utrymme för reflektion 
och ifrågasättande av desamma. 

Sammanfattningsvis finns det alltså både positiva och kritiska röster beträffande 
mentorprogrammens förmåga att bidra till jämställdhet. Mot den bakgrunden är syftet med 
framställningen att utvärdera de numera relativt populära mentorprogrammen ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Ambitionen är att besvara följande frågor: 

• Vilken potential har mentorprogrammen för att befrämja jämställdhet på chefsnivåer 
och hur utnyttjas denna potential i dagens program? 

• Hur ser praktiken ut kring sådana mentorprogram som syftar till att befrämja 
jämställdhet? Hur används dessa i företagen?  

• Vilka resultat brukar man uppnå med programmen både när det gäller individuella 
adepters karriärutveckling och eventuella ”spinn off” effekter på organisationen. 

• Vilka eventuella problem och/eller styrkor kan identifieras när det gäller programmens 
praktik och resultat ur ett jämställdhetsperspektiv? 

 
1.2. Disposition 
Framställningen är indelad i fyra delar. Efter den inledande delen följer en mer generell 
diskussion om mentorprogram och kön samt programmens potential som förändringsverktyg 
(Del I). Denna del inleds med en generell introduktion till mentorskap, mentorprogram och 
kön (Kapitel 2). Frågor som berörs är bl.a. vad som menas med mentorskap, varför 
mentorsrelationer är viktiga för den enskilde och hur kön spelar roll för mentorsrelationer. 
Vidare diskuteras eventuella skillnader mellan den informella och formella mentorsrelationen 
när det gäller relationens effekter på adepternas karriärutveckling. Kapitel 3 ägnas åt 
mentorprogrammens möjlighet att bidra till ökad jämställdhet mer generellt. Här behandlas 
det sociala sammanhang där mentorprogrammen används för att främja jämställdhet samt hur 
mentorprogrammen kan hantera de hinder och problem som miljön inrymmer. Som redan 
nämnts erbjuder programmen en möjlighet att angripa könssegregering på ett mer 
systematiskt sätt än de informella relationerna. Syftet här är att diskutera hur dessa 
möjligheter ser ut.   

I Del II redovisas resultatet från den empiriska delen av studien. Ambitionen 
med denna del än att studera hur sådana mentorprogram som vill befrämja jämställdhet 
används i företagen, och vilka resultat som man brukar uppnå med programmen både när det 
gäller individuella adepters karriärutveckling och eventuella ”spinn off” effekter på 
organisationen. Undersökningen innehåller två delar. För det första har vi intervjuat ett antal 
aktörer som under en längre tid har arbetat med genomförandet av mentorprogram i olika 
svenska företag. För det andra har vi gjort en enkätundersökning bland ett antal adepter och 
mentorer som deltagit i olika mentorprogram. Resultatet av dessa undersökningar redovisas i 
Kapitel 4 och 5. I Kapitel 4 ges en bild av mentorprogrammens praktik samt vilka hänsyn som 
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har styrt upplägget och genomförandet av dem. I Kapitel 5 redovisas vilken nytta adepterna 
och mentorerna upplevde att de haft av programmet och vilken effekt programmet har haft på 
adepternas rörlighet. Dessutom redovisas hur programmet har påverkat mentorernas 
inställning till kvinnliga chefer samt vilken effekt programmet har haft på mentorernas 
handlingar.  

I den avslutande delen diskuteras framställningens frågeställningar mot 
bakgrund av undersökningsresultatet. Metod och tillvägagångssätt presenteras i Bilaga 1, 
medan enkäterna redovisas i Bilaga 2. 
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KAPITEL 2. 
 

Mentorskap och mentorprogram  
 
För att det ska vara möjligt att förstå vad formella mentorprogram kan förväntas åstadkomma 
för jämställdhet bland chefer skall detta kapitel ge en generell introduktion till mentorskap, 
mentorprogram och kön. Frågor som berörs är bl.a. vad som menas med mentorskap, varför 
mentorsrelationer är viktiga för den enskilde och hur kön spelar roll för mentorsrelationer. 
Vidare diskuteras eventuella skillnader mellan den informella och formella mentorsrelationen 
när det gäller relationens effekter på adepternas karriärutveckling och jämställdhet mer 
generellt.  
 
2.1. Informellt mentorskap 
Ordet mentor betyder handledare och uppfostrare. Ordet kommer ursprungligen från den 
grekiska mytologin. När Odysseus reste från Ithaka bad han en man vid namnet Mentor att 
uppfostra sin son Telemachos under den tid han själv skulle vara borta (se t.ex. Murray & 
Owen 1992:18). Efter detta har ordet mentor kommit att användas om en person som stödjer, 
vägleder och ger råd till en yngre och mindre erfaren person för att gynna hans/hennes 
arbetsrelaterade eller generella framgång (Cox 1994:198; Hunt & Michael 1983). Den andra 
parten i mentorsrelationen kallas för adept, protegé eller skyddsling. 

Vid sidan av begreppet mentor finns även andra termer som används för att 
beskriva en utvecklingsrelation. Sådana termer är bl.a. handledare, lärare och coach. När det 
görs en distinktion mellan dessa roller menar man oftast att mentorn håller ett större avstånd 
till adeptens arbete och att mentorsrelationen inrymmer mer reflektion än de övriga 
relationerna (se t.ex. Arhén 1991:16). I amerikansk litteratur gör man ibland en distinktion 
mellan sponsorskap och mentorskap (Cox 1994:198). Med sponsorskap (beskyddarskap) 
menas en utvecklingsrelation som enbart är karriärinriktad medan mentorsrelationen 
inrymmer både karriärstöd och psykologiskt stöd. I svensk och europeisk litteratur ligger 
fokus mer på personlig utveckling samt ömsesidigt lärande snarare än sponsorskap.  

Som framgår av diskussionen ovan är mentorskap ingen ny företeelse. I 
arbetslivets organisationer har mentorskap förekommit långt före de officiella och 
organiserade mentorprogrammens frammarsch. Företeelsen karaktäriserade t.ex. det mästare-
lärlingssystem som användes tidigare för att överföra kunskaper och erfarenheter inom  
konst-, handels- och hantverksyrken (se t.ex. Arhén, 1991:17; Murray & Owen 1992:19). 
Även om systemet försvann i samband med den industriella revolutionen är dock kontakter 
fortfarande viktigt för framgång, inte minst i stora företag  (Arhén, 1991:17).  

För ledarskiktet har informella mentorsrelationer varit av stor betydelse, vilket 
de fortfarande är (t.ex. Cox 1994:198; Hunt & Michael 1983; Ragins 1999:347). Den 
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informella mentorsrelationen uppkommer spontant utan yttre inblandning och karaktäriseras 
ofta av långvarighet, gemensamma intressen och ömsesidigt beroende (Cox 1994:198; Hunt 
& Michael 1983). En sådan relation uppkommer vanligtvis genom att mentorn identifierar en 
yngre och mindre erfaren medarbetare som mentorn upplever som lovande och värd att satsa 
på. Drivkraften bakom mentorns agerande kan vara hans/hennes vilja att bidra till andra 
människors utveckling. Drivkraften kan också vara att mentorn kan identifiera sig med den 
yngre personen och hans situation eller att han vill förstärka sin position i organisationen 
(Chao & Walz 1992; Kanter 1977). Adepten drar till sig mentorns uppmärksamhet genom 
sina prestationer, eller t.ex. likadana fritidsintressen (Noe 1988). 

För den oerfarne personen med karriärambitioner är den här typen av relationer 
med chefer i högt uppsatta positioner livsviktigt enligt forskningen (Bass 1990:834-836; se 
även Cox 1994; Hunt & Michael 1983; Ragins 1999:347; Veale & Wachtel 1996). I en 
undersökning som utfördes av Cox uppgav så många som 94 procent av de tillfrågade 
cheferna att informella mentorsrelationer var betydelsefulla eller mycket betydelsefulla för att 
bli befordrad till högre chefspositioner (Cox 1994:199). Det har visat sig bl.a. att 
mentorsrelationen tenderar att utveckla adepten professionellt, att bidra till hans/hennes 
förmåga att lösa olika typer av ledarskapsproblem, samt att öka hans/hennes självförtroende 
och tillfredsställelse med sitt arbete och sin karriärutveckling (se Bass forskningsöversikt 
1990:835). Forskningen har också funnit att personer som haft mentorer upplever att de har 
bättre karriär- och befordringsmöjligheter än personer utan mentorer (Bass 1990:834; Hunt & 
Michael 1983). Personer med mentorer har också befunnits ha bättre lön (Chao & Walz 
1992), känna större trygghet och få mer erkännande än de som inte har mentorer (Bass 
1990:834; Hunt & Michael 1983). Det psykosociala stöd som relationen erbjuder kan vidare 
minska stress vid organisatoriska förändringar (Kram & Isabella 1985; Siegel & Reinstein 
2001).  

Det som är så viktigt för adepten i de informella mentorsrelationerna är dock 
inte enbart den vänskap, kunskap och de erfarenheter som förmedlas utan lika viktigt är att 
relationen bidrar till att göra adepten attraktiv och synlig i de högre chefernas ögon. Mentorn 
kan både skapa en gynnsam attityd till adepten i de högre leden och tillhandahålla tillfällen 
för adepten  att visa upp sig och sina talanger (Holgersson & Höök 1997:25; Ragins 1997).  

Informella sociala nätverk är mycket viktiga maktkällor i komplexa 
organisationer (Cohen & Bradford 1989; Kanter 1977:181-184). En betydelsefull del av 
makten kommer från sociala förbindelser som enligt Kanter bör vara långsiktiga och stabila 
samt omfatta såväl mentorer, kollegor som underställda. Även Ritchie & Connelly (1993) 
menar att det är endast genom första-hands-kontakter med ”insiders” som man kan lära sig 
hur man erhåller och utökar sin makt i en organisation. Kanter menar vidare att 
mentorsrelationen har tre viktiga funktioner vars syfte är att generera makt till protegén. För 
det första är mentorn ofta i en position där han/hon kan ”slåss” för sin adept, t.ex. genom att 
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försvara adepten på möten om kontroverser uppstår samt tala för adepten och lyfta fram 
hans/hennes kompetens när befordringar diskuteras (Hunt & Michael 1983; Ragins 1989). 
Med andra ord kan alltså mentorn försvara sin adept och agera i hans/hennes intresse i sådana 
situationer där adepten inte själv kan göra det (se även Bass 1990:835).  

För det andra erbjuder mentorsrelationen ofta en genväg förbi den hierarkiska 
ordningen genom att adepten exempelvis kan få tillgång till sådan information som han/hon 
annars skulle gå miste om (Ragins 1989). Att ha tillgång till information kan öka ens status 
och förstärka ens position i företaget samtidigt som det kan öka möjligheterna att utföra det 
egna arbetet bättre. Relationer med nyckelpersoner i högt uppsatta positioner gör det också 
möjligt att gå direkt till dessa personer med ett ärende som de kan hjälpa till med även när 
formella förbindelser mellan personerna saknas.  

För det tredje utgör mentorerna ofta en viktig signal till andra människor i 
företaget. Mentorskapet kan indikera för andra människor att en inflytelserik person står 
bakom vederbörande. En stor del av den makt som yngre chefer besitter består inte enligt 
Kanter av deras egna resurser utan av den makt som reflekteras på dem därför att det verkar 
som om det finns en starkare uppsättning resurser bakom dem på avstånd (Kanter 1977: 182; 
se även Hunt & Michael 1983; Ragins 1997). Samtidigt kan den politiska dimensionen vara 
en mycket ömtålig historia, som kräver stor diskretion. Adepten måste utveckla en känsla för 
vad som kan och inte kan göras inom ramen för relationen (Kanter 1977:183). Bland annat 
måste adepten vara taktfull i sitt sätt att använda sig av relationen och  den information som 
han/hon får tillgång till genom den för att inte förstöra relationen. 

Som ovan nämndes karaktäriseras den informella mentorsrelationen av 
ömsesidighet, vilket betyder att även mentorn drar nytta av relationen. Mentorer kan 
exempelvis underlätta sitt eget avancemang om de har förberett någon som kan ta över deras 
position. Det finns också forskningsresultat som indikerar att framgångsrika mentorer 
uppskattas av sina kollegor och att mentorskapet kan vara en kreativ, tillfredsställande och 
vitaliserande erfarenhet för mentorer (Bass 1990:835; Ragins & Scandura 1994).  

Vidare finns det indikationer på att mentorer samlar på sig respekt, makt och 
tillgång till framtida information (Bass 1990:835; Hunt & Michael 1983). Med tanke på att 
informella sociala nätverk är viktiga maktkällor i komplexa organisationer är det 
betydelsefullt att förbindelserna täcker flera nivåer och ansvarsområden i organisationen. Med 
andra ord är det viktigt att inte enbart alliera sig med personer i högt uppsatta positioner utan 
även med personer längre ned i hierarkin. Högre chefer behöver yngre medarbetare som är 
lojala mot dem och tillhör deras ”team” lika mycket som de behöver stöd från människor i 
högt uppsatta positioner. Speciellt högre upp i hierarkin är en framgångsrik implementering 
av olika planer och ”policies” beroende av hur de människor som är ansvariga för den dagliga 
verksamheten sköter sitt arbete (Kanter 1977:186). Genom kontakter längre ned i hierarkin 
kan högre chefer även få värdefull information från olika delar av verksamheten. I 
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skyddslingen kan mentorn få en lojal allierad som bidrar med information och agerar på 
grundval av gemensamma intressen.  

Sammanfattningsvis kan man säga att informella, spontana mentorsrelationer är 
betydelsefulla för organisatorisk framgång samtidigt som de utgör en del av det politiska livet 
i större organisationer. Mentorer är viktiga dels därför att de kan dela med sig av sina 
erfarenheter och kunskaper till adepten och därmed bidra till adeptens professionella 
utveckling, dels därför att mentorn (eller mentorer) utgör en viktig del av adeptens sociala 
nätverk som i sin tur utgör en betydande källa för det som Kanter kallar för systemmakt, till 
skillnad från formell makt (Kanter 1995:114; se även Hunt & Michael 1983). Systemmakt 
erhålls via kontakter med och inflytande över personer högre upp i hierarkin, genom 
medlemskap i informella, inre cirklar i organisationen (”old boys´network”), och genom hög 
status. Studier har visat att personer som har sådan status och inflytande gillas av andra och 
att de tar upp beteenden som ökar deras referentmakt, d.v.s. inflytande genom personlig 
attraktionskraft (Bass 1990: 835). Exempel på sådana beteenden är att man delar med sig av 
information, delegerar ansvar och tränar upp efterträdare, som ev. blir ens allierade senare 
(Kanter 1995:114). Allt detta ger adepterna bra utsikter att visa upp sin kompetens, bli sedda 
och avancera.  

 
2.2. Informellt mentorskap och kön 
Informella mentorsrelationer är viktiga för ens karriärframgång oavsett om vi talar om en 
manlig eller kvinnlig chef. Många menar dock att det finns en viktig skillnad mellan könen i 
detta avseende, nämligen att kvinnorna behöver mentorer i större utsträckning än män (Burke 
& McKeen 1990; Ibarra 1993; Ragins 1997; Vinnecombe & Colwill 1995). Kanter menar 
exempelvis att: ”Om män fungerar mer effektivt som chefer när det framgår att de har 
inflytande över personer högre upp i hierarkin behöver kvinnorna även mer tecken på sådan 
verklig makt som mentorer kan erbjuda.” (Kanter 1977:183, min översättning) En anledning 
till detta är att kvinnliga chefer ofta har en svagare auktoritetsbas än män p.g.a. traditionella 
föreställningar om könsroller och ledarskap, enligt vilka det finns ett starkt samband mellan 
manlighet och de krav som ställs på en ledare (Alvesson 1997:175-176). Det anses t.ex. som 
okvinnligt att agera auktoritärt och bestämt, vilket kan göra det svårt för kvinnor att genom 
sitt beteende infria de förväntningar som finns om auktoritetsfigurer inom organisationen. I 
avsaknad av den ”naturliga” auktoritetsbasen blir de tvungna att bygga upp den på olika sätt, 
bl.a. genom sådana strategier som t.ex. särskild expertis, externa och interna koalitioner, 
exceptionella prestationer, etc. (Ragins 1997:489). Mentorsrelationer kan vara en strategi för 
att bygga upp sin maktbas. 

En ytterligare anledning till att kvinnor skulle behöva mentorer i högre 
utsträckning än män kan vara skillnader i kvinnors och mäns socialisation och livserfarenhet. 
På grund av dessa skillnader och det faktum att organisationer och ledarskap utformats utifrån 
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den manliga erfarenheten och intressen är det rimligt att anta att männen känner till de 
organisatoriska spelreglerna och praxisen i högre grad än kvinnorna (Avotie 1998). Härvid 
kan det tänkas att mentorerna kan hjälpa kvinnorna att snabbare lära känna den 
mansdominerade organisationen och de manskulturella normerna och beteendestandarderna.  

 
2.3. Kvinnors tillgång till informella mentorer 
På grund av de skilda villkoren har alltså kvinnor med chefsambitioner mer att vinna på 
mentorsrelationer än män. Samtidigt har kvinnor svårare att få informella mentorer än män 
(Cox 1994:199; Hunt & Michael 1983; Noe 1988; Ragins & Cotton 1991; se även Ibarra 
1993). Det finns flera orsaker till detta. För det första har forskningen visat att chefer tenderar 
att umgås och omge sig med sådana människor som är lika dem själva m h t sådana 
egenskaper som t.ex. kön, ras, social bakgrund, utbildning, etc. (Ellison 2001; Ibarra 1992; 
Kanter 1977; Lindgren 1996; Lipman-Blumen 1976). Tendensen kallas ofta för 
homosocialitet. Att omge sig med människor som är lika en själv gör omvärlden mer 
förutsägbar, vilket är viktigt för chefer vars verklighet karaktäriseras av en stor grad av 
osäkerhet. Det är också mer troligt att man är på samma våglängd som den andre, vilket ökar 
sannolikheten att relationen blir både instrumentellt och socioemotionellt givande. Detta 
gäller även mentorsrelationer, vilket framgår t.ex. av en undersökning som gjorts av Tsui och 
O’Reilly (1989). Den indikerar att den personliga dragningskraften är svagare i sådana 
relationer där den underställda och chefen är av olika kön. Dessutom har det visat sig att en 
ömsesidig attraktion och tillfredsställande personkemi mellan parterna är en förutsättning för 
en lyckad mentorsrelation, vilket gör situationen problematisk för kvinnorna, eftersom det 
vanligtvis inte finns så många kvinnliga mentorer att tillgå (t.ex. Kram 1983). 

För det andra kan kvinnliga chefer ha svårt att få mentorer därför att de inte har 
tillgång till de informella, sociala nätverken på samma sätt som män (Cox 1994:200; Ibarra 
1993; Hunt & Michael 1983; Noe 1988:67; Ragins & Cotton 1991; Zey 1984). Tendensen till 
homosocialitet kan spela in även här, men det är också så att relationer till män framstår som 
mer attraktiva därför att män ofta besitter mer centrala och tyngre poster än kvinnor, samt 
därför att de ofta har större kontaktnät och auktoritetsbas än kvinnorna (Ibarra 1992; Ragins 
1999). Den instrumentella nyttan kan helt enkelt bli större om man knyter kontakter med män 
istället för kvinnor. Att inte ha tillgång till de informella nätverken är givetvis problematiskt 
för kvinnor eftersom dessa erbjuder en värdefull källa för kontakter och möjligheter till att 
etablera förbindelser som kan leda till en mentorsrelation.  

För det tredje kan stereotypa, negativa uppfattningar om kvinnors kompetens 
och ledaregenskaper samt föreställningar om deras ovilja att göra karriär göra att män drar sig 
från att satsa på en kvinnlig adept. Till sist kan manliga mentorer känna viss oro över att 
könsmässigt blandade mentorsrelationer, speciellt om de uppkommer spontant och informellt 
kan tolkas som sexuella till sin natur av omgivningen, vilket är en ytterligare anledning till att 
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män hellre väljer manliga än kvinnliga adepter (Hunt & Michael 1983; Ragins & Cotton 
1991; Ragins 1997).  

Sammanfattningsvis visar diskussionen ovan att kvinnor med högre 
chefsambitioner har större behov av mentorer än manliga chefer samtidigt som de också har 
svårare att etablera mentorsrelationer. På grund av detta kan det vara värdefullt för den 
enskilda kvinnan om företaget inför program där mentorsrelationer skapas i en mer 
strukturerad form.  

 
2.4. Varför anordnas formella mentorprogram? 
Mentorprogram har ökat i popularitet som en del av företagens personalutveckling i allmänhet 
och chefsutveckling och -försörjning i synnerhet (Noe 1988; Murray & Owen 1992; Siegel & 
Reinstein 2001). Syftet med sådana program är att utveckla adepternas kompetens som ledare, 
göra dem mer synliga i företaget, utöka deras professionella nätverk samt öka deras 
befordringsbarhet för högre tjänster (Murray & Owen 1992; Noe 1988; Siegel & Reinstein, 
2001). Mentorprogram används dock inte enbart som ett instrument för att utveckla enskilda 
anställda utan har ofta parallella syften på organisationsnivå. De används bl.a. för att ge 
företagsledningen bättre kontroll över den kompetens som finns inom företaget (Franzén, 
1996:16; Murray & Owen 1992), socialisera adepter till organisationens värderingar, och för 
att förstärka sådana värderingar eller ledarfilosofier som företaget ser som önskvärda (Murray 
& Owen 1992; Siegel m.fl. 1995). Mentorprogram används även för att engagera och behålla 
medarbetare (Bass 1990:835; Hunt & Michael 1983) samt för att minska osäkerhet och oro 
vid organisatoriska förändringar (Siegel & Reinstein 2001).  

Ett ytterligare syfte på den organisatoriska nivån är jämställdhet, och som 
tidigare nämnts, har många företag gjort den bedömningen att ett formellt mentorprogram kan 
bidra till jämställdhet och företagets förmåga att ta vara på den kvinnliga kompetensen 
(Franzén 1996; Klauss 1981; Phillips Jones 1983; Vinnecombe & Colwill 1995). Eftersom det 
har visat sig att kvinnor har svårare att etablera mentorsrelationer än män har formella 
mentorprogram setts som en möjlig lösning till problemet. Mentorprogram ger exempelvis en 
möjlighet till att bryta den homosociala tendensen som karaktäriserar den informella 
valprocessen genom att formellt nominera mentorer till kvinnliga chefer. Tanken är också att 
mentorprogram skall göra de informella nätverken mer tillgängliga för kvinnor. Programmen 
kan också underlätta för kvinnor att få kunskap om den mansdominerade organisationen och 
om de manskulturella normerna och beteendestandarderna.  Att närmare lära känna kvinnliga 
chefer och deras kompetens kan också tänkas minska stereotypa uppfattningar om kvinnor 
bland mentorer, och därmed bland de personer som fattar rekryteringsbeslut. (Arhén 1991; 
Franzén 1996)  



 12

 
2.5. Det informella och formella mentorskapet 
Det är emellertid viktigt att uppmärksamma att den relation som åstadkommes mellan adepten 
och mentorn genom organiserade, formaliserade mentorprogram inte är av samma typ och 
omfattning som de informella relationerna. Enligt ovan karaktäriseras de informella 
relationerna av långvarighet, gemensamma intressen och ömsesidigt beroende, vilket i regel 
inte stämmer för de formella relationerna. För det första löper de flesta programmen på ett år, 
varefter den formella relationen avvecklas, medan den informella relationen varar i 
genomsnitt från tre till fem år (Ragins 1999). Det kan finnas en möjlighet till att den relativt 
korta, formella relationen blir en upptakt till en mer långvarig informell relation, men detta 
sker inte med automatik och kan därmed inte räknas till någonting som är karaktäristiskt för 
de formella relationerna. För det andra utgör inte gemensamma intressen och identifiering 
med varandra den grund som de formella relationerna byggs på. Den process varigenom 
adepterna matchas till mentorerna sköts av programarrangören och inte av parterna själva. I 
många fall träffas inte parterna förrän efter det att matchningen är gjort (Ragins & Cotton, 
1999). Den mer distanserade relationen mellan parterna kan påverka t.ex. mentorns 
engagemang i relationen. För det tredje specificeras målen för de formella relationerna i 
början av programmet efter det att programarrangören och ev. företagsledningen har beslutat 
om dem. När det gäller de informella relationerna utvecklas målen i stället över tiden och 
påverkas av parterna själva (Ragins & Cotton, 1999).  

Mot bakgrund av de ovan beskrivna skillnaderna mellan de informella och 
formella mentorsrelationerna kan man fråga sig om det är möjligt att de kan leda till samma 
resultat, särskilt när det gäller de kvinnliga adepters karriärutveckling. Det finns vissa 
indikationer på att såväl mentorskapets funktioner som dess resultat skiljer mellan de olika 
relationerna. De funktioner som vanligtvis tillskrivs mentorskap är, för det första, 
karriärutvecklande beteenden, t.ex. att förse adepten med utvecklande uppdrag, skydda 
adepten mot fientliga krafter, förse adepten med positiv synlighet och coachning (Kram 
1983). Dessa beteenden är direkt inriktade på adeptens karriärutveckling och den ovan 
diskuterade maktpolitiska dimensionen av mentorsrollen utgör en viktig dimension i dem. 
Den andra funktionen är psykosocial och omfattar sådana beteenden som syftar till att 
förstärka adeptens självbild och bidra till hans/hennes professionella och personliga 
utveckling (Kram 1983). Som exempel på sådana beteenden kan nämnas bl.a. att vara förebild 
för adepten, bekräfta adepten, erbjuda personligt stöd, vänskap och acceptans till adepten 
samt att ge råd till och vara ”bollplank” för adepten. De karriärutvecklande funktionerna är 
beroende av mentorns makt och position i organisationen medan de psykosociala 
funktionerna är beroende av relationens kvalitet (Ragins & Cotton, 1999). Det är emellertid 
inte så att alla adepter får lika mångfasetterat stöd från sin mentor utan innehållet i 
relationerna varierar. Det kan t.o.m. finnas variationer inom ramen för en och samma relation 



 13

vid olika tidpunkter. (Chao & Walz 1992; Kram 1983; Ragins 1997: 484). En intressant fråga 
är då om det finns systematiska skillnader mellan informella och formella menstorrelationer 
med avseende på dessa funktioner. 

Den till dags dato relativt blygsamma forskning som studerat hur mentorskapets 
funktioner och resultat skiljer sig mellan olika typer av mentorsrelationer antyder att adepter i 
informella mentorsrelationer får mer karriärrelaterat stöd än adepter i formella relationer 
(Chao & Walz 1992; Fagenson-Eland et al. 1997; Ragins & Cotton, 1999). En anledning till 
detta kan vara att det är lättare att tillhandahålla psykosocialt stöd än karriärrelaterat stöd. 
Många beteenden som kan räknas till det karriärrelaterade stödet, t.ex. att förespråka adepten 
för ett nytt uppdrag, sker utanför mentorsrelationen och lämnar därför ut mentorn i större 
utsträckning än psykosocialt stöd om adepten inte skulle motsvara mentorns förväntningar 
(Chao & Walz 1992). Det tar tid för mentorn att lära känna adepten tillräckligt bra för att 
han/hon ska öppet våga stödja adepten, vilket är till nackdel för de korta formella relationerna. 
Den typen av förtroende som det är frågan om här kan inte organiseras fram eller byggas upp 
på kort tid. Den kortare tidsramen, som gäller för de organiserade mentorsprogrammen, 
tillåter inte heller att mentorsrollen växer fram med tiden utan arrangörerna brukar definiera 
den i början av programmet.  Härvid poängteras ömsesidigt lärande, förmedling av 
erfarenheter, dialog och reflektion samtidigt som den maktpolitiska dimensionen tonas ned 
(Arhén 1991; Franzén 1996). En rimlig förklaring till detta kan också vara att den 
maktpolitiska dimensionen är för kontroversiell för att man skall kunna öppet argumentera 
och vinna gehör för den inom ramen för formella program. När det gäller de psykosociala 
funktionerna är forskningsresultaten inte lika konsistenta.  

En ytterligare skillnad mellan de informella och formella mentorsrelationerna, 
vid sidan av mentorskapets funktioner, gäller relationens nytta (resultat) för adepten. Det finns 
vissa indikationer på att det karriärrelaterade stödet har starkare och mer direkt koppling till 
sådana mätbara resultat av mentorskap som t.ex. avancemang och lön jämfört med det 
psykosociala stödet. Resultat från en undersökning som gjorts av Chao & Walz (1992) visar 
att adepter som upplevt att de fått mycket karriärrelaterat stöd har högre lön än adepter som 
upplever det motsatta (se även Ragins & Cotton 1999). Tillsammans med resultaten som visar 
att de formella relationerna ger adepterna mindre karriärrelaterat stöd tyder detta på att de 
formella relationernas potential att bidra till adepters karriärutveckling är något svagare än de 
informella relationernas potential.   

Även om det behövs mer forskning på detta område finns det alltså anledning att 
tro att den informella mentorsrelationen är något effektivare än den formella relationen för 
den enskilda individen och hans/hennes karriärutveckling. Å andra sidan är det sannolikt att 
dessa två typer av mentorsrelationer leder till olika utfall även på den organisatoriska nivån, 
vilket är intressant om man vill uppnå mer bestående resultat på sikt, och om ökad 
jämställdhet anses som ett organisatoriskt mål. Programmens karaktär och struktur erbjuder 
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ett sammanhang som möjliggör ett mer systematiskt sätt att angripa organisatorisk 
förändring än informella mentorsrelationer. Programmen samlar flera individer på en och 
samma gång kring en gemensam sak samtidigt som de ofta innehåller flera arenor där 
utbildning, erfarenhetsutbyte, lärande och reflektion kan äga rum. Också tidsramen är 
gynnsam för ett pedagogiskt projekt vars mål är att underlätta för en sådan organisatorisk 
förändring som ifrågasätter grundläggande värderingar och förhållningssätt. Som vi skall se i 
nästa kapitel är det, nämligen, viktigt att man använder tillräckligt med tid och resurser för att 
förankra och legitimera, d v s göra människor redo för, denna typ av förändringar (Kotter & 
Schlesinger 1979). 
 
2.6. Sammanfattning 
Syftet med detta kapitel har varit att ge en kort bakgrund till uppkomsten av organiserade 
mentorprogram med könsutjämningssyfte. De formella mentorprogrammen har jämförts med 
ursprungsrelationen, d.v.s. den informella mentorsrelationen. Enligt forskningen är informella 
mentorer ytterst viktiga för yngre och oerfarna människor med karriärambitioner. De 
informella relationerna karaktäriseras ofta av långvarighet, gemensamma intressen och 
ömsesidigt beroende. I dessa relationer spelar ofta den maktpolitiska dimensionen en viktig 
roll vid sidan av kunskaps- och erfarenhetsförmedlingen.  

Enligt forskningen arbetar kvinnor och män under olika villkor, vilket gör det 
svårare för kvinnor att etablera sig själva som trovärdiga aktörer på den organisatoriska 
scenen. På grund av detta har kvinnor med högre chefsambitioner mer att vinna på 
mentorsrelationer än män. Samtidigt är det av flera anledningar svårare för kvinnor än män att 
etablera mentorsrelationer, vilket har lett till en ökad användning av formella mentorprogram.  

En viktig fråga i detta sammanhang är om den formella mentorsrelationen 
verkligen kan uppnå samma resultat som den informella. När man besvarar frågan är det 
rimligt att resultaten jämförs på såväl individ- som organisationsnivå. Det finns indikationer 
på att den informella relationen är effektivare för den enskilda kvinnans karriärutveckling än 
den formella relationen samtidigt som det saknas forskning som har jämfört resultaten på 
organisationsnivå. Det är inte orimligt att tänka sig att de formella programmen kan erbjuda 
ett kraftfullare sätt att främja jämställdhet på organisatorisk nivå än de informella relationerna 
med tanke på att de erbjuder ett sammanhang som kan bli föremål för styrning och som gör 
det möjligt att angripa problemet på ett mer metodiskt sätt. Denna fråga utvecklas vidare i 
nästa kapitel. 
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KAPITEL 3 

 
Mentorprogram som ett verktyg för förändring 

 
Medan förra kapitlet gav en generell introduktion till mentorskap, mentorprogram och kön 
kommer diskussionen i detta kapitel att ägnas åt den kontext som mentorprogrammen verkar i 
samt åt den potential som programmen inrymmer för att befrämja jämställdhet.  Som ovan 
nämndes kan inte mentorprogrammen visa riktigt lika fina resultat som de informella 
mentorsrelationerna när det gäller den enskilda individens karriärutveckling. Trots detta har 
även mentorprogram sina fördelar. Jämfört med informella mentorsrelationer erbjuder 
programmen ett sammanhang där det är möjligt att befrämja jämställdhet på ett mer 
systematiskt sätt. De kan alltså användas till mer än enbart enskilda individers professionella 
utveckling.  

Ett vanligt inslag i alla förändringsprocesser är motstånd. Det gäller i högsta 
grad även jämställdhetsåtgärder, eftersom de angriper en mycket grundläggande social 
ordning, som är djupt förankrad i organisationers struktur, kultur och praktik (Acker 1990; 
Cockburn 1991; Collinson & Hearn 1994; Gherardi 1994; Maier 1999). Behovet att hantera 
motstånd och motverkande krafter av olika slag ställer särskilda krav på alla typer av 
jämställdhetsåtgärder och det är därmed viktigt att de som ansvarar för åtgärderna känner till 
vilka möjligheter den aktuella jämställdhetsåtgärden inrymmer för att minska motståndet och 
på så sätt skapa en mer gynnsam intern miljö för ökad jämställdhet.  

När vi analyserar det motstånd som jämställdhetsåtgärder möter i en 
organisation är det viktigt att vi inte enbart tittar på individnivån. Motstånd på individnivån 
spelar naturligtvis en viktig roll för förändringsprocessen eftersom det är individer som 
skapar, upprätthåller och tillåter en förändring. Men, människors uppfattningar, attityder och 
beteenden påverkas inte enbart av individen själv utan även av andra människors 
förhållningssätt. Därför är det viktigt att man utvidgar analysen även till gruppnivå. 
Organisationsmedlemmarna tenderar att söka stöd i varandra för att förstå hur de ska tolka 
olika händelser och förutsättningar som de möter. Människor utövar också socialt tryck på 
varandra för att få sina medmänniskor att agera i enlighet med rådande normer och praxis 
eller olika intressen. Även grupptillhörighet kan spela en viktig roll, t.ex. genom demografisk 
(t.ex. kön), hierarkisk, professionell eller annan typ av differentiering, eftersom 
differentieringen ofta leder till psykologiska gränser som i sin tur kan påverka gruppens 
föreställningar och verklighetsuppfattning. (Armenakis et al. 1993)  
 Förutom andra människor kan även den organisatoriska kontexten påverka 
människors uppfattningar och beteenden och därigenom försvåra för jämställdhet. Som 
många forskare har visat innehåller organisationer en social ordning där olika arbetsuppgifter, 
positioner, företeelser och symboler sorteras och värderas efter kön (Acker 1990, Collinson & 
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Hearn 1994; Meier 1999). Denna, så kallad könsordning, har vävts in i organisationers sätt att 
fungera under en lång tid och många av dess uttryck har blivit självklara och för givet tagna 
inslag i verksamheten. Därför är det viktigt att inte förbise dess betydelse på människors 
beredskap att acceptera en förändring.  
 I nästa avsnitt beskrivs mer ingående det sociala sammanhang där 
mentorprogram används för att öka jämställdhet. Syftet där är att öka förståelsen för de 
institutionella förhållanden som är relevanta i sammanhanget samt hur dessa påverkar 
motståndet på individ- och gruppnivå. Kapitlet avslutas med en diskussion om vad som kan 
göras åt detta motstånd inom ramen för mentorprogrammen. 
 
3.1 Den sociala kontexten 
Den teoretiska referensram som används här för att beskriva könsordningen kallas ofta för 
”doing gender”-perspektiv (Acker 1990; Gherardi 1994; Gunnarsson m.fl. 2003; West & 
Zimmerman 1987). Perspektivet har fått en allt större genomslagskraft, särskilt i Norden, 
inom forskningsfältet organisation och kön och vilar i sin tur på en socialkonstruktivistisk syn 
på den sociala verkligheten (t.ex. Berger & Luckmann 1966). Här betraktas inte kön (genus) 
som någonting som vi är, utan någonting som vi ständigt konstruerar i interaktion med 
varandra (Acker 1990; Gherardi 1994; Kvande 2003). Samma gäller för könsordning, som 
inte anses existera oberoende av människor, utan skapas, återskapas och förändras i sociala 
situationer som ett resultat av människors handlingar och sociala praktiker (Acker 1990; 
Gherardi 1994; Kvande 2003; Korvajärvi 2003). Människorna agerar dock inte i ett vakuum 
utan i sammanhang där redan etablerade uppfattningar om kön och könsordning utgör en del 
av processen. 

Enligt Acker (1990) vävs betydelser av kön in i organisationers sätt att fungera 
genom fyra interagerande processer, som finns på olika analytiska nivåer (se Figur 3.1). 
Processerna är (1) produktion av könsmässiga uppdelningar, (2) produktion av kulturella 
föreställningar och symboler, (3) interaktionsprocesser samt (4) det mentala arbete som sker 
hos enskilda människor när de försöker förstå den könsmärkta verkligheten.  

Förutom att dessa processer är sammanvävda med varandra utgör de också en 
integrerad del av andra processer där vi skapar en förståelse och praxis för saker som har med 
organisationens verksamhet att göra, t.ex. professioner, kontrollsystem, m.m. Därför både 
påverkar könskonstruktionerna och blir påverkade av sådant som händer i organisationen i 
övrigt, t.ex. vilka människor som arbetar där och med vilka uppgifter, hur de informella och 
formella hierarkierna ser ut, hur de lagar och förordningar som reglerar verksamheten ser ut, 
etc. (Andersson 2004; se även Acker 1990; Gunnarsson et al. 2003). Detta öppnar upp 
konstruktionsprocesserna till andra influenser, som kan antingen bekräfta eller strida emot den 
gällande könsordningen. Sådan påverkan kan också leda till varierande uttryck för femininitet 
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och maskulinitet (Andersson 2004) samt variationer i lokala uttryck för könsordningen (t.ex. 
mellan olika organisationer).  

 
3.1.1. Könsuppdelningar, föreställningar och symboler 
Den första av Ackers processer handlar om (1) produktion av könsmässiga uppdelningar (se 
Figur 3.1). En uppdelning som har central betydelse för könsordningen är arbetsfördelningen 
mellan könen, bl.a. därför att den tvingar fram roller och beteenden som bekräftar 
konservativa uppfattningar om kön. Arbetsfördelningen är viktig även därför att många andra 
företeelser, som är uppdelade efter kön, är knutna till den (t.ex. makt, karriärmöjligheter och 
lön). Enligt Korvajärvi (2003) kan man se skapandet av könsuppdelningar som den mest 
grundläggande av Ackers fyra processer medan de övriga processerna stödjer och bidrar till 
att producera könsuppdelningarna.  
 

Figur 3.1: Könskonstruerande processer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            K o n t e x t u e l l a   f a k t o r e r 
 

Den andra process varigenom betydelser av kön skapas i organisationer handlar om att det 
konstrueras (2) kulturella föreställningar och symboler, t.ex. ritualer, myter, berättelser och 
legender, som förklarar, rättfärdigar och ger uttryck för könsuppdelningarna (Acker 1990; se 
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Figur 3.1). Karaktäristiskt för kulturella föreställningar och symboler är att de vägleder 
människor att uppfatta sin gemensamma omvärld på någorlunda likadant sätt, samtidigt som 
de också skapar en ram som begränsar människors handlingsutrymme.   

Både nationella och organisationsspecifika kulturer innehåller föreställningar 
om kön, beträffande exempelvis vilka beteenden som anses som lämpliga för kvinnor 
respektive män och vilka positioner de bör ha i samhället och organisationer. Ett viktigt inslag 
i de könsrelaterade föreställningar som ingår i vår kultur är att de stödjer de materiella 
könsuppdelningnarna genom att t.ex. samma beteenden värderas och belönas olika beroende 
på om aktören är kvinna eller man. En person som exempelvis agerar bestämt och 
självhävdande värderas olika beroende på kön.  Ett annat exempel på kulturella företeelser 
som legitimerar könsuppdelningarna är den manliga prägeln hos den symbolik som omger 
chefsbefattningar och organisatorisk framgång. Dessa definierar ledarrollen i manliga termer, 
bl.a. med hjälp av olika metaforer med militära, sportsliga och/eller sexuella associationer 
(Alvesson 1997; Collinsson & Hearn 1996).  
 
3.1.2. Att göra kön 
Den tredje av Ackers processer innefattar (3) konkreta relationer, sociala praktiker och 
interaktionsmönster som människorna deltar i (Acker 1990; Kvande 2003; se Figur 3.1). Man 
kan säga att människor konstruerar betydelser av kön genom sina handlingar och genom att 
tala och tänka om dessa aktiviteter (Acker 1990; Gherardi 1994). I interaktionssituationer 
mellan kvinnor och män, samt mellan individer av samma kön, speglar vi våra egna 
erfarenheter och tolkningar av verkligheten mot andras dito och konstruerar tillsammans en 
förståelse för vad det innebär att vara en kvinna respektive man. I dessa processer möts såväl 
förväntningar på inordning till det vedertagna som beteenden som trotsar den existerande 
ordningen. Man kan säga att vi genom interaktionsprocesserna förhandlar fram en gemensam 
förståelse för könsrelaterade företeelser, och skapar en social ordning kring dessa. 
Förhandlingsprocesserna är dock oftast inte harmoniska utan inrymmer motsatta intressen. 
Bland annat utgör den asymmetriska maktrelationen mellan könen en del av processerna. I det 
teoretiska perspektivet ”doing gender” utgör denna analysnivå en viktig metodologisk 
utgångspunkt (Korvajärvi 2003; Kvande 2003). Genom att studera faktiska praktiker i deras 
sammanhang kan man se hur strukturer och symboler produceras, vilken effekt kontextuella 
omständigheter har t.ex. på lokala uttryck för könsordningen eller variationer på feminitet och 
maskulinet, etc.  

En stor del av de interaktionsprocesser som vi är med om i organisationer är 
kopplade till vårt arbete, och därmed kan man säga att vi konstruerar kön också när vi utför 
vårt arbete. Härvid utgör den könsuppdelade arbetsfördelningen en konserverande kraft 
genom att tillhandahålla situationer där vi ”gör” kön gång på gång på ett traditionsenligt sätt i 
samband med att vi sköter vårt arbete. Många kvinnoyrken kräver ett professionellt beteende 
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(assistans, service, lyhördhet, omsorg, och emotionellt stöd) som bekräftar våra 
föreställningar om ”kvinnliga” egenskaper och positioner, samtidigt som mansdominerade 
yrken ofta kräver beteenden och färdigheter som vi betraktar som manliga (tekniskt 
kunnande, självständighet, beslutsfattande samt emotionellt avstånd och kontroll). Den 
symboliska dimensionen i interaktionen kommunicerar då ett tydligt budskap om könsroller 
till omgivningen samtidigt som delaktigheten i interaktionen ger en personlig erfarenhet åt de 
inblandade aktörerna om vad det innebär att vara en kvinna respektive man i arbetslivet.  

 
Manlig etnocentrism som en värdeneutral institution  
Som ovan konstaterats är de processer varigenom betydelser av kön konstrueras enligt Acker 
interagerande med varandra. Dessutom utgör de en integrerad del av andra processer 
varigenom man skapar ordning i organisationer, t.ex. rekryterar och befordrar medarbetare, 
fördelar arbete, befogenheter och ansvar, etc. Detta innebär att processerna är öppna för 
influenser från varandra, t.ex. när det gäller vilka människor som deltar i dem, vilka 
erfarenheter, attityder och värderingar som dessa har med sig, etc. Därmed kan man säga att 
betydelser av kön vävs in i organisationers sätt att fungera samtidigt som människor sköter 
dess verksamhet. Med andra ord växer organisationers struktur, praktik, normer och spelregler 
fram, inte enbart som ett resultat av omgivningens betingelser och intressenternas krav på 
effektivitet utan också som en påföljd av de medverkande (och särskilt de dominerande) 
aktörernas kön, könsrelaterade erfarenheter, föreställningar och livssituation. Mot denna 
bakgrund är det särskilt intressant att notera den dominerande position som män har i 
organisationer, och därmed också i dessa processer. På grund av sin maktposition har män 
kunnat påverka normer och spelregler i hela organisationen, men särskilt kring 
chefsbefattningar, eftersom maktpositionen har givit (och ger) dem en starkare 
förhandlingsposition i de processer där vi utvecklar och förhandlar fram en gemensam syn på 
den organisatoriska verkligheten.  

På detta sätt har det skapats / skapas en könsmärkt verklighet där villkoren är 
delvis formade utifrån mäns ekonomiska, sociala och psykologiska förutsättningar. Detta 
innebär att villkoren är annorlunda (mer gynnsamma) för den dominerande gruppen än för 
andra grupper, må vara att detta har skett i samspel med de arbetsrelaterade betingelserna och 
i interaktion med andra grupper.1 Under tidens lopp har den manliga inverkan på verkligheten 
institutionaliserats och blivit en ”naturlig”, objektiv och värdeneutral (intresse fri) del av den. 
Institutionaliseringen för med sig att den dominerande gruppen inte längre upplever motstånd 
från andra grupper (Ashforth & Meal 1989:33), och det blir allt svårare att ifrågasätta eller 
särskilja den dominerande gruppens inverkan på verkligheten. De villkor som härstammar 

                                                 
1 För enkelhetens skull refereras här till män som en enhetlig grupp. I själva verket är dock könsordningen inte 
lika fördelaktig för alla män. För en utförligare diskussion av detta se t.ex. Collison & Hearn 1994, Andersson 
2004. 
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från den dominerande gruppens livssituation och intressen uppfattas inte längre gynna någon 
grupp utan anses som neutrala och lika för alla. 

Man kan illustrera det manliga inflytandet med hjälp av termen etnocentrism.2 
Med etnocentrism menas en tendens att utgå från sin egen föreställningsvärld och att betrakta 
världen och andra människor ur den egna gruppens situation och perspektiv (Cox 1994). Det 
innebär bl.a. att man utvärderar sådana egenskaper, beteenden och värderingar som 
förknippas med den egna gruppen som mer legitima, adekvata och mer värda än de 
egenskaper som man ser hos andra grupper. Tendensen till etnocentrism karaktäriserar 
naturligtvis inte enbart män utan är en allmän mänsklig företeelse. Den blir dock problematisk 
när den går hand i hand med makt eftersom, i enlighet med diskussionen ovan, den grupp som 
har makt i en organisation har också stora möjligheter att definiera, tolka och forma 
verkligheten (t.ex. spelregler och normer) så att den utgår ifrån dess verklighetssyn, 
livssituation och intressen.  

Ett tydligt exempel på manlig etnocentrism är de föreställningar om chefer och 
chefsrollen som kännetecknar vårt samhälle.  Föreställningarna innebär bl.a. att sådana 
färdigheter och egenskaper, som har en positiv laddning hos, och som kulturellt förknippas 
med den ”egna” gruppen, d.v.s. män (t.ex. handlingskraft, beslutsamhet, 
konkurrensinriktning, uppgifts- och resultatorientering samt bekvämhet att använda makt) 
anses som mer adekvata i de mest prestigefyllda och inflytelserika positionerna. Samtidigt har 
man svårt att se dessa egenskaper hos andra grupper, som istället fördelas andra egenskaper. 
Man tenderar också att se människor som tillhör den egna gruppen som individer medan 
medlemmar i andra grupper gärna stereotypiseras (t.ex. Kanter 1977). Det manliga förknippas 
på detta sätt med organisatorisk framgång varmed det blir både rationellt och rättvist om 
organisationer ger mer ansvar, handlingsfrihet och förmåner till de anställda som antas ha de 
rätta förutsättningarna.  Problemet uppstår för kvinnor när dessa föreställningar 
”materialiseras” vid t.ex. belönings-, utvärderings-, befordrings- och rekryteringssituationer. 
Att de principer som tillämpas vid dessa situationer gynnar män på ett systematiskt sätt har 
rapporterats av bl.a. Alimo-Metcalfe (1994), Ellison (2001), Nieva & Gutek (1980), Schein 
(1994) och Tsui & O´Reilly (1989).  

Den problematiska kombinationen mellan ett chefsarbete och ett familjeansvar 
utgör ett annat exempel på manlig etnocentrism. Att kombinationen är problematisk har 
dokumenterats av flera forskare (se t.ex. Ahrne & Roman 1997; Avotie 1998; Green m.fl. 
2001:198), och förhållanden som gör kombinationen problematisk är t.ex. långa arbetsdagar, 
sena möten och kravet på total hängivelse. Dessa förhållanden återspeglar delvis ledarskapets 
krav, men de är också ett tydligt uttryck för hur mäns livssituation och manliga intressen har 
påverkat kraven kring chefsrollen. Eftersom män har kunnat ställa upp på dessa krav har det 
                                                 
2 Det är viktigt att observera att användningen av termen etnocentrism inte vilar på essentiella föreställningar om 
könsskillnader utan på de skillnader mellan könen, deras livsvillkor och sociala erfarenhet som skapas av den 
könsmässiga sortering av arbetsuppgifter, positioner, företeelser, etc. som ingår i könsordningen. 
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inte funnits anledning att ifrågasätta dem samtidigt som synen på familjeansvar som något 
problematiskt har också använts för att försvara mäns position i samhället. Exempelvis är det 
inte helt ovanligt att män, som har möjlighet att ställa upp på dessa krav, använder kraven för 
att avsiktligt misskreditera kvinnliga konkurrenter (Green m.fl. 2001:198). 

Det som är särskilt problematiskt för kvinnorna är att dessa villkor legitimeras 
m.h.t. ledarskapets krav, vilket gör att villkoren ses som könsneutrala och rationella. I stället 
för att ompröva och kritiskt granska nödvändigheten och effektiviteten av sådana arbetsvillkor 
som kräver ”total hängivelse”, bl.a. mot bakgrund av ökningen av stressrelaterade sjukdomar, 
uppfattas kvinnor och deras ”familjeorientering” som det egentliga problemet. Detta trots att 
det finns exempel på kvinnliga chefer som utgått från sin egen livssituation och som trots 
”ledarskapets krav” kunnat skapa familjevänligare normer kring chefernas arbetstider 
(Helgesen 1991; Wahl 1999).  

 
3.1.3. Individen och den ”könsneutrala” organisationen 
Den fjärde process varigenom könsordningen skapas utgörs av (4) individers mentala arbete 
(Acker 1990; se Figur 3.1). Det handlar om en process varigenom individen konstruerar en 
förståelse över de betydelser av kön som han/hon konfronteras med i organisationen (Acker 
1992). Detta innebär bl.a. att individen skapar en insikt i vilka beteenden, attityder och 
förhållningssätt som betraktas som ”normala” och lämpliga dels för en person med 
hans/hennes könstillhörighet, dels för innehavare av olika organisatoriska positioner och 
roller. I de fall där könstillhörigheten och förväntningar på individens befattning/yrke inte är 
kompatibla med varandra, såsom är fallet t.ex. med kvinnliga chefer, kompliceras det mentala 
arbetet.  

Den interna process varigenom individen försöker förstå och förhålla sig till sin 
omgivning påverkas också av det faktum att könsmärkningen många gånger sker på ett 
mindre uppenbart sätt genom att kön är inbäddad i många sådana organisatoriska aktiviteter 
och beslut som till synes inte har någonting med kön att göra, t.ex. att avtala möten till sena 
eftermiddagar (Acker 1992). Det könsneutrala skenet påverkar i sin tur både kvinnors och 
mäns sätt att uppfatta villkoren i organisationen.  

För många kvinnors del innebär den könsneutrala verklighetsbeskrivningen att 
det uppstår en diskrepans mellan den officiella verklighetsbilden och deras egna erfarenheter 
av organisationen. Forskningen har visat att kvinnor och män har relativt olika erfarenheter 
och föreställningar om det organisatoriska livet (Asplund 1984; Collison & Hearn 1994; 
Ellison 2001; Franzén 1994; Maier 1999). Speciellt olika är deras föreställningar när det 
gäller de villkor som kvinnor respektive män arbetar under. Kvinnorna upplever ofta att de 
blir negativt särbehandlade i arbetslivet, och att de har svårt att uppnå de positioner som de 
strävar efter (se t.ex. Collinsson & Hearn 1996; Green m.fl. 2001). Särbehandlingen kan ta sig 
sådana uttryck som att kvinnorna exempelvis ”inte får äran av utfört arbete, inte får 
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uppmärksamhet, uppskattning och uppmuntran, inte får delta i konferenser, resor och 
representation, eller att kvinnorna får sämre service och resurser i arbetet, undanhålls 
information eller inte erbjuds vidareutbildning” (Franzén 1996:69).  

Generellt sett stöder t.ex. löne- och bemanningsstatistiken kvinnors upplevelser 
av negativ särbehandling (Ellison 2001; Powell 1999; Roos & Gatta 1999; Franzén 1996). 
Samtidigt brukar dock männen ha svårt att känna igen sig i kvinnornas berättelser då de inte 
själva har haft liknande upplevelser (Asplund 1984; Franzén 1994). Som tidigare nämnts har 
män haft större inflytande över den officiella verklighetsbilden än kvinnor p g a den 
asymmetriska maktrelationen mellan dem, vilket har gjort det svårt för kvinnorna att göra sina 
upplevelser och erfarenheter gällande. Det är mycket ovanligt i arbetslivet att kvinnorna 
påtalar särbehandling, eftersom de på detta sätt skulle kunna uppfattas som illojala och 
”knepiga” av majoriteten (Franzén 1996). Ett sådant agerande skulle stämpla kvinnorna som 
problemskapare, eftersom deras berättelser skulle gå emot både de enskilda mäns erfarenheter 
och den ”officiella” bilden av karriärens villkor som lika för alla.  

Männens tolkningsföreträde och kvinnornas tystnad får som konsekvens att det 
inte finns någon uttalad generell kunskap i organisationen om skillnader i kvinnors och mäns 
villkor (Franzén 1996). Detta leder till att kvinnornas erfarenheter och upplevelser 
individualiseras. Det finns en risk för att både den individuella kvinnan som upplever 
särbehandling och de män som lyssnar på hennes berättelser ser det hela som hennes eget 
problem som individ snarare än ett resultat av strukturellt och kulturellt betingade villkor som 
även drabbar andra kvinnor. Man ifrågasätter helt enkelt inte den dominerande 
verklighetsbilden. Kravet på lojalitet och risken för att bli stämplad som ett problem och som 
en ”oschyst spelare” gör att kvinnorna håller tyst om sina upplevelser och t o m förnekar inför 
sig själva att kön spelar roll i arbetslivet (se t.ex. Vinnicombe & Colwill 1995:55-56; Wahl 
1992). 
 
3.1.4. Den sociala kontexten i sammanfattning  
Avsikten med denna del av kapitlet har varit att visa hur det sociala sammanhanget var 
mentorprogrammen används för att främja jämställdhet ser ut. Diskussionen har haft 
ambitionen att utforska hur miljön påverkar människors beredskap att acceptera en 
förändring. Det har konstaterats att den organisatoriska interiören karaktäriseras av manlig 
etnocentrism som institutionaliserats i organisationers struktur och praktik.  Detta har gett till 
resultat att villkoren i organisationen ofta är mer gynnsamma för män än kvinnor. De 
etnocentriska inslagen har med tiden blivit en del av de djupt förankrade och för givet tagna 
antaganden om det rätta sättet att förhålla sig till och tänka om sådana företeelser som t.ex. 
ledarskap, karriärens villkor och kön.  

Samtidigt uppfattas systemet som könsneutralt genom att de föreställningar som 
dominerar i dagens organisationer präglas av uppfattningen att karriärens villkor och de krav 
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som ställs på ledare är könsneutrala, d v s lika för alla. Dessa föreställningar är svåra att 
ifrågasätta eftersom de har vuxit fram under en lång tid och blivit en självklar del av vår 
verklighetsuppfattning. Föreställningen om den könsneutrala organisationen leder till att 
könsrelaterade problem uppfattas av både kvinnor och män som något som ägs av kvinnorna 
på ett personligt plan snarare än av organisationen. När problemsituationer dyker upp 
uppfattas felet/bristerna ligga hos den berörda kvinnan och vara av engångskaraktär snarare 
än en strukturell fråga. I ett sådant sammanhang kan det vara svårt att bl.a. mobilisera stöd för 
jämställdhetsåtgärder.   
 
 
3.2. Att förändra  
Om det är den manliga dominansen som har gett upphov till de könssegregerande strukturerna 
i organisationer är det frestande att utgå ifrån att dessa inslag luckras upp automatiskt i takt 
med att antalet kvinnor på chefsbefattningar ökar. Med andra ord ligger det nära till hands att 
anta att en förändring i en av de fyra processer (eller analysnivåer) som enligt Acker (1990) 
konstituerar könsordningen mekaniskt följs upp av en förändring i de andra processerna 
(/nivåerna; se även Figur 3.1 ovan).  

Även om en ökning i antalet kvinnliga chefer (strukturell nivå) är en viktig 
förutsättning för att den manliga etnocentrismen ska luckras upp behöver dock inte detta ske 
automatiskt (se t.ex. Rindfleish & Sheridan 2003). Med tanke på att de segregerande inslagen 
har med tiden blivit en självklar och ”objektiv” del av vår gemensamma verklighetsbild 
(kulturell nivå) är de inte lätta att rubba. Trots detta spelar konkreta förändringar i 
bemanningsstrukturen en viktig roll i jämställdhetsarbetet, och då inte enbart som ett mål utan 
också som ett medel. Sådana förändringar skapar nya ramar för de interaktionsprocesser 
varigenom vi gör kön (interaktiv nivå).  De skapar nya roller och relationer, och därigenom 
nya erfarenheter, beteenden och föreställningar. Förändringar i rollfördelningen ger 
människorna en erfarenhet av att någonting (d.v.s. kvinnliga chefer) som förut fanns i 
föreställningsvärldens periferi nu faktiskt är vedertagen verklighet.  Man får härigenom (på 
individnivå) en konkret erfarenhet av könsrelationer som strider mot gamla invanda mönster. 
Därmed kan alltså förändringar i bemanningsstrukturen vara ett framgångsrikt sätt att påbörja 
en förändringsprocess. En dylik uppfattning har även Beer et al. (1990, se även Kvande 2003) 
som menar att förändringsprogram som börjar med att fokusera attityder och kulturell 
förändring är inte lika framgångsrika som sådana som inriktar sig på att skapa nya roller och 
relationer och därigenom nya erfarenheter, föreställningar och beteenden.   

Ett centralt problem är dock att könsfördelningen mellan kvinnor och män oftast 
balanseras relativt långsamt, och så länge kvinnliga chefer befinner sig i (stark) 
minoritetsposition är det svårt för dem att ifrågasätta den gällande verklighetsbeskrivningen. 
Detta innebär att även de interaktionssituationer där kvinnliga chefer verkar präglas av 
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traditionella föreställningar om kön, vilket i sin tur kan underminera inte bara deras personliga 
auktoritet utan också deras reformerande potential.  

Av denna anledning räcker det inte att endast arbeta på den strukturella nivån. 
Istället krävs det att förändringsprocessen förstärks med åtgärder som riktar sig till flera 
nivåer i könsordningen. Därför utgör utbildning ett viktigt inslag i ett jämställdhetsprojekt. 
Inte minst p g a att många av de villkor som motverkar jämställdhet är subtila och svåra att 
känna igen är utbildningsinsatser som ökar människors medvetenhet om könsordningen 
angelägna. Det som är tänkvärt med mentorprogram i detta sammanhang är att de i grunden är 
just pedagogiska projekt och erbjuder en gedigen kontext för lärande på både individ och 
kollektiv nivå.  

Generellt sett finns det två sätt att underlätta lärande under en planerad 
förändringsprocess. Det kan ske dels direkt genom kommunikation och utbildning, dels 
indirekt genom delaktighet (Armenakis et al. 1993). Inom ramen för mentorprogram är det 
möjligt att bidra till lärande genom båda sätten. 
 
3.2.1. Utbildning: utveckla kunskap och skapa legitimitet 
Enligt Kotter & Schlesinger (1979:109) är utbildning och kommunikation speciellt viktiga vid 
förändringar där motståndet grundas på otillräcklig eller missvisande information eller analys 
och där framgången är beroende av motståndarnas hjälp och samarbete. När det gäller 
jämställdhet har den ”missvisande analysen” dessutom blivit det vedertagna sättet att uppfatta 
problemet och definiera de möjliga lösningarna. Utbildningsinsatser i ett jämställdhetsprojekt 
syftar alltså till att förse medarbetarna med adekvat kunskap om de könsrelaterade villkoren i 
organisationen.  
 
Synliggöra strukturer 
En grundläggande uppgift för utbildningsinsatserna är därmed att synliggöra de strukturer och 
praxis i arbetslivet som gör villkoren olika för män och kvinnor för att på så sätt få 
medarbetarna att förstå varför man vidtar särskilda jämställdhetsåtgärder. Utan att känna till 
hur villkoren ser ut för kvinnor kan det vara lätt för män att avfärda såväl kraven på 
förändring som särskilda stödåtgärder som otillbörliga. Utan utbildning och välgrundade 
argument kan det vara svårt också för kvinnorna att se bortom individen. Med tanke på det 
som ovan sagts om den manliga etnocentrismen och hur denna utgör en ”naturlig” och 
värdeneutral del av organisationens miljö är även många kvinnor mer eller mindre omedvetna 
om den. Utbildning är också viktigt för att de kvinnor som har egna erfarenheter av de 
könsspecifika villkoren kan få sina erfarenheter bekräftade och kan därigenom få en 
entydigare verklighet att relatera sig till. Att särskilt kvinnors karriärer mår bra av denna 
kunskap styrks av senare tidens svensk forskning som indikerar att kvinnor som deltar i 
ledarutvecklingsprogram med ett tydligt könsperspektiv, och som på det sättet får reda på 
fakta om sin situation gör snabbare karriär än kvinnor som inte fått samma information 
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(Sjögren 2005; Snickare & Marklund 2005). Det är också troligt att medvetenhet om de 
könsspecifika villkoren kan stötta sådana kvinnor som lyckats bli chefer att motverka och 
omdefiniera etnocentriska praktiker i sin verksamhet och kanske t o m bli aktörer som 
Meyerson och Scully (1995) kallar för ”tempered radicals”, d v s personer som arbetar, är 
engagerade och produktiva i sina företag samtidigt som de arbetar för att förändra dem.  

En ytterligare aspekt som gör kunskap om de könsrelaterade villkoren viktig just 
när det gäller mentorprogram är att sådana insatser ger en möjlighet att balansera mentorernas 
tolkningsföreträde. I mentorsrelationer har mentorn relativt mycket inflytande över det 
erfarenhetsutbyte som sker i relationen, vilket ger mentorerna ett tolkningsföreträde när det 
gäller att tyda den organisatoriska verkligheten (t.ex. föreställningar om ledarskap, spelregler, 
värderingar etc.). Eftersom mentorerna i regel är män innebär detta en risk för att relationen 
mellan adepten och mentorn blir en arena där man återskapar ledarskap som en manlig 
konstruktion utan att problematisera det (se t.ex. Holgersson & Höök 1997:34). För att 
mentorprogrammen skall kunna undvika fällan att bli en konserverande kraft finns det alltså 
anledning att försöka ha inflytande över innehållet i de erfarenheter, föreställningar och 
värderingar som överförs i relationen. Ett sätt att göra detta på är att komplettera de enskilda 
mentorsrelationerna med en utbildningsdel som innehåller ett tydligt könsperspektiv. 

Med tanke på hur mentorprogrammen är uppbyggda innehåller de relativt goda 
förutsättningar för att utveckla och sprida kunskap om bl.a. jämställdhetsproblematiken. Ett 
mentorprogram innehåller vanligtvis flera olika delmoment, eller delarenor där kunskap kan 
förmedlas i olika omfattning (Holgersson & Höök 1997). Exempel på sådana arenor är bl.a. 
relationen mellan adepten och mentorn, adepternas möten med varandra, mentorernas möten 
med varandra samt utbildningsdelen. Generellt sett kan de olika delarenorna präglas av 
könsmedvetenhet antingen som ett resultat av ett inplanerat könsperspektiv eller p.g.a. att 
enskilda deltagare tar upp ämnet spontant. Risken med det spontana upplägget är att 
möjligheter att belysa problematiken på ett systematiskt och genomtänkt sätt minskar. Det 
finns exempelvis en risk för att diskussionen endast kommer att handla om hur kvinnor och 
män skiljer sig från varandra, vilket ofta förstärker stereotypa föreställningar om könen, och 
bekräftar den problembeskrivning som ger kvinnorna skulden för det ringa antalet kvinnliga 
chefer. För att kunna legitimera jämställdhetssträvanden är det viktigt att maktrelationen 
mellan könen problematiseras och att de strukturella villkoren synliggörs inom ramen för 
programmen (Holgersson & Höök 1997; Kvande 2003; Wahl 1994).  

 
Skapa medvetenhet om ekonomiska konsekvenser 
Utbildning kan också riktas mot att skapa förståelse för den sneda könsfördelningens 
ekonomiska konsekvenser. De motiv som ligger bakom jämställdhetsåtgärder handlar i 
grunden om rättvisa och demokrati. Även om dessa motiv naturligtvis är rättmätiga hamnar de 
ofta utanför den traditionella, ekonomiska ramen för legitimering i arbetslivets organisationer. 
Detta kan vara en av orsakerna till att beslutsfattarna har svårt att uppfatta könssegregeringen 
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som ett organisationsproblem utan ser den mer som ett kvinnoproblem eller ett samhälleligt 
problem. Med tanke på att många företag måste göra ständiga prioriteringar mellan olika 
resursbehov kan den etiska dimensionen av problemet och den mindre uppenbara kopplingen 
till såväl företagets som de styrande individers mål åtminstone delvis förklara varför företagen 
inte drivs till att satsa mer för att öka jämställdhet. 

Även om kopplingen mellan könssegregering och organisatoriska mål inte alltid 
är uppenbar betyder inte det att en sådan koppling saknas. Det finns både forskare och 
praktiker som menar att könssegregeringen är ekonomiskt irrationell för företagen (t.ex. Cox 
1994; Franzén 1996; Johrén 1994).3 Exempelvis påpekas det ofta att organisationer, där 
särbehandling av kvinnor är vanlig, har en sämre förmåga att tillvarata och utveckla den 
(kvinnliga) kompetens som redan finns i organisationen. Med tanke på att det ofta är svårt att 
välja ut framgångsrika chefer i förväg är det nödvändigt för företaget att utveckla ett stort 
antal chefsaspiranter så att man kan välja ut de som visar sig vara framgångsrika när det 
uppstår ett behov av nya chefstillsättningar (Johrén 1994). För att kunna optimera 
rekryteringsbasen till olika chefsposter är det därför viktigt att ta till vara och utveckla 
potentialen hos alla medarbetare oavsett deras könstillhörighet. Dessutom finns det forskare 
som menar att en arbetsmiljö som karaktäriseras av könssegregering, och som upplevs som 
orättvis av de anställda, påverkar negativt sådana indirekta mått på organisatorisk effektivitet 
som t.ex. personalomsättning, sjukfrånvaro, arbetstillfredsställelse och ”organizational 
commitment” (se t.ex. Cox & Nkomo 1991).  

 
Utbildningens begränsningar  
Även om genomtänkta utbildningsinsatser är viktiga är det angeläget att inse att man inte kan 
förvänta sig för mycket av dem, särskilt om de inte stöds av ytterligare jämställdhetsåtgärder 
på andra nivåer av könsordningen. Som tidigare nämnts beror bristen på jämställdhet trots allt 
inte primärt på bristande kunskaper utan på en komplex ordning där makt- och 
intresseskillnader mellan kvinnor och män spelar en central roll. Den gällande könsordningen 
innebär både sociala, ekonomiska och politiska fördelar för män, vilket gör att en förbättring 
av kvinnornas villkor ofta medför en försämring i männens situation. Exempelvis sker 
avancemang redan nu under konkurrens, vilket innebär att konkurrensen om de befintliga 
chefsbefattningarna hårdnar ytterligare om antalet sökande stiger. Ett annat exempel är 
kvinnors lägre lönenivå och sämre status, vilket kan hota löneutvecklingen och statusen på de 
yrken/positioner som får allt större andel kvinnor.  Denna typ av faktorer kan minska mäns 
vilja att inse att det finns skillnader i kvinnors och mäns villkor i organisationen, eftersom 

                                                 
3 Denna typ av argumentation framförs oftast när det gäller positioner med kvalificerade arbetsuppgifter. 
Däremot menar många forskare att företagen de facto tjänar på den könsmässiga arbetsdelningen längre ned i 
organisationen, eftersom arbetsfördelningen förser organisationer med billig och lätt utbytbar kvinnlig 
arbetskraft (se t.ex. Cockburn 1991). 
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insikten skulle kräva åtgärder som i sin tur skulle försämra männens position (Cockburn 
1991).  

Det finns också en annan infallsvinkel som kan göra det svårt för enskilda 
individer att ta till sig utbildningens budskap. Eftersom könstillhörigheten är en mycket 
grundläggande aspekt av vår konstitution som sociala varelser kan förändringar i 
könsrelationer väcka viss oro av mer existentiell karaktär hos både kvinnor och män. Att 
ifrågasätta föreställningen om den familjeorienterade kvinnan som inte är intresserad av en 
karriär innebär att man samtidigt ifrågasätter själva fundamentet för många mäns och 
kvinnors verklighetsuppfattning, livsstil och val i livet.  

Med tanke på dessa svårigheter är det uppenbart att utbildningsinsatserna inte 
räcker som en ensam åtgärd utan gör sig bäst som en stödfunktion till strukturella 
jämställdhetsåtgärder. Men, trots det att utbildning inte kan spela en ensam central roll i 
förändringsprocessen utgör den ett beaktansvärt moment i den, och därmed är det angeläget 
att planera för den på ett systematiskt sätt. Med tanke på att utbildning i 
jämställdhetsproblematiken ofta upplevs som besvärande är det dessutom viktigt att utveckla 
metoder och pedagogik som avdramatiserar ämnet och gör det lättare för människor att 
tillgodogöra sig innehållet i utbildningen.  

 
3.2.2. Delaktighet och integration 
Ett ytterligare sätt att utveckla stöd för organisatorisk förändring är att försöka skapa 
delaktighet hos dem som blir berörda av förändringen (se t.ex. Armenakis et al. 1993; Boddy 
& Paton 1998:567-594; Kotter & Schlesinger 1979). Att skapa delaktighet handlar i detta 
sammanhang om att skapa tillfällen för organisationsmedlemmarna att lära sig från sina egna 
aktiviteter. Den insikt som erhålles genom delaktighet är självupptäckt och utgör därför en 
kraftfull informationskälla, eftersom människor tenderar att förlita sig mer på sådan 
information som de har upptäckt själva än sådan information som kommer utifrån (Armenakis 
et al. 1993).  

Att skapa tillfällen som gör människorna delaktiga i förändringsprocessen kan 
ibland vara svårt, vilket gör det viktigt att fundera vilka människor som det är viktigast att ha 
med sig. En metod som kan underlätta processen är att göra en s.k. intressentanalys, där man 
kartlägger hur olika individer och grupper av individer kan tänkas förhålla sig till 
förändringen (Buchanan & Huczynski 2004). Eftersom förändringen inte kommer att 
beröra/påverka alla organisationsmedlemmar på samma sätt kommer inte heller alla att 
reagera på samma sätt. Exempelvis behöver inte den högsta ledningen uppleva den ökade 
konkurrensen, som fler kvinnliga chefsaspiranter medför, som ett hot på samma sätt som män 
längre ned i organisationen kan göra (se t.ex. Kvande & Rasmussen 1994). För att kunna 
hantera de negativa reaktionerna är det viktigt att identifiera och förstå vilka individer och 
grupper som kan tänkas vara emot förändringen och varför. Efter att ha analyserat vems 
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motstånd som kan skada projektet mest kan man sedan planera för vilka intressenter som bör/ 
kan göras delaktiga i processen och hur.  

Vidare, att skapa delaktighet handlar om att inte isolera jämställdhetsåtgärderna 
från de övriga aktörerna i organisationen. Det är svårt att genomföra en förändringsprocess 
om man inte t.ex. lyckas knyta makt och mäktiga aktörer till stöd för projektet (Boddy & 
Paton 1998:567-594). Bland annat för mentorprogram har det visat sig vara angeläget att den 
högsta ledningen stöder programmet och dess mål samt medverkar aktivt i det, t.ex. som 
mentorer eller initiativtagare, eftersom ledningen signalerar till organisationen att någonting 
är viktigt (Noe 1988, Wahl 1994). Det är dock inte bara de mäktiga männen som är viktiga att 
ha med sig i ett jämställdhetsprojekt utan det är också angeläget med en mer allmän 
mobilisering bland männen. Med tanke på att män har en starkare position i arbetslivet än 
kvinnor är det inte särskilt troligt att förändringar i könsordningen kommer till stånd utan 
deras medverkan och samtycke. Inom ramen för mentorprogram kan detta ske genom 
könsblandade adeptgrupper.  

Jämställdhetsåtgärderna kan också integreras i den övriga verksamheten på olika 
sätt. Med integration kommer flera personer i kontakt med frågan regelbundet, vilket 
avdramatiserar den, minskar oro och gör människorna vana vid handlingar och 
förhållningssätt som gynnar jämställdhet (se t.ex. Boddy & Paton 1998:567-594).  När det 
gäller mentorprogram kan integrationen ske t.ex. genom att mentorprogrammen blir en 
regelbunden del av företagets chefsutvecklings- och –försörjningsprocesser där såväl 
kvinnliga som manliga chefskandidater identifieras och utvecklas på ett medvetet sätt (Wahl 
1994:136).  

De fördelar som delaktighet och integration kan föra med sig inom ramen för 
mentorprogram är, för det första, ett indirekt lärande hos dem som varit delaktiga. I bästa fall 
innebär detta att fler personer i företaget får upp ögonen för kvinnors kompetens och de skilda 
villkoren. För det andra kan särskilt integration med företagets chefsutvecklings- och –
försörjningsprocesser leda till att det sker en genomtänkt identifiering av kvinnliga 
påläggskalvar och att de kvinnliga adepterna får samma status som påläggskalvar som de 
manliga adepterna. För det tredje skickas ett tydligt budskap till den övriga organisationen när 
förändringsarbetet får synligt stöd av mäktiga aktörer i organisationen (företagsledningen och 
mentorerna). 

Wahl (1994:115) menar att det går att urskilja en mognadsaxel för arbete med 
chefsutbildning för kvinnor. När företagen börjar med denna typ av arbete är 
jämställdhetsåtgärder och -program ofta riktade enbart till kvinnor samtidigt som de inte är 
särskilt väl förankrade i organisationen. Om organisationen tillåts att fortsätta med denna 
verksamhet blir den ofta mer förankrad i organisationen samtidigt som männen blir mer 
indragna i arbetsprocessen än de varit tidigare (Wahl 1994:116). Ur integrationssynpunkt är 
detta värdefullt, men eftersom män representerar den verklighetsbild som osynliggör den 
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kvinnliga erfarenheten är deras närvaro i programmen inte oproblematisk. Enligt Wahl kan 
denna problematik dock hanteras om programmen sprider kunskap om de skilda villkor som 
gäller för kvinnor respektive män. I program som har ett sådant könsperspektiv kan männens 
närvaro underlätta kunskapsutvecklingen genom att mäns medvetenhet ökar samtidigt som en 
dialog mellan kvinnor och män sätts igång. Men, om programmet saknar könsperspektivet är 
risken att männen kommer att dominera med sitt tolkningsföreträde. ”Kvinnorna i 
programmen får då inga argument för att detta skulle vara en fråga för organisationen, utan 
förväntas att ta på sig frågan själva på ett personligt plan. Ofta blir också följden en 
oförståelse i organisationen för varför detta skulle vara viktigt att satsa på för den verksamhet 
som bedrivs”. (Wahl 1994:116) 
 
3.3 Slutsatser: Vad kan mentorprogrammen göra 
Syftet med diskussionen i kapitlet har varit att resonera om vilken potential som 
mentorprogrammen erbjuder för att befrämja jämställdhet och hantera det motstånd som 
drabbar dem. Det har konstaterats att den könsordning som programmen avser att förändra 
består av fyra integrerade processer eller nivåer. Eftersom förändring på en nivå inte 
nödvändigtvis leder till en förändring på de övriga nivåerna är det viktigt att rikta 
jämställdhetsåtgärder till flera nivåer samtidigt. Med tanke på hur mentorprogrammen är 
uppbyggda inrymmer de möjligheter till detta. Det har föreslagits att mentorprogrammen kan 
bidra till jämställdhet genom följande inslag: (1) påverkan på enskilda kvinnors 
karriärutveckling (strukturell nivå), (2) utbildning och informationsspridning (individnivå) 
samt (3) delaktighet och integration (interaktiv nivå, individnivå, kulturell nivå; se Figur 3.2).  

Ett mentorprogram är ofta uppbyggt både kring de enskilda mentorsrelationerna 
och olika typer av programaktiviteter. De enskilda mentorsrelationerna förväntas bidra till 
kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte, dialog, reflektion, ömsesidigt lärande och 
breddning av de professionella nätverken. Övriga programaktiviteter kan bestå av 
föreläsningar, seminarier, studiebesök och/eller interaktiva workshops i t.ex. internatmiljö. 
Aktiviteterna syftar till att stödja den professionella utveckling och utbyte som sker i de 
enskilda relationerna. Dessa gör det också möjligt för företagsledningen eller 
programarrangörerna att ha viss inflytande över innehållet i den dialog som sker i de enskilda 
relationerna. (Arhén 1991,  Murray & Owen 1992) 

Den mest centrala idén bakom mentorprogrammen med ett könsutjämnande 
syfte handlar om att förbättra enskilda kvinnors möjligheter att avancera till chefstjänster, 
d.v.s. att på sikt påverka bemanningsstrukturen (t.ex. Arhén 1991; Headlam-Wells 2004; Noe 
1988).  Tanken är också att det är de enskilda mentorsrelationerna som ska bidra till detta. 
Både praktiker och forskare lyfter fram mentorprogrammens förmåga att bidra till de enskilda 
kvinnors karriärutveckling och lägger mycket vikt vid de enskilda mentorsrelationerna (se 
t.ex. Arhén 1991; Franzén 1996; Noe 1988; Murray & Owen 1992; Zey 1984). Samtidigt är 
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det är ytterst få författare som lyfter fram programmens potential att bidra till jämställdhet 
även på andra sätt.  

 
Figur 3.2: Mentorprogrammens potential  

 

 
Som ovan påpekats är det dock viktigt att på olika sätt stödja denna rörlighet med åtgärder 
som riktar sig till andra nivåer i könsordningen. Det utrymme som mentorprogrammen 
erbjuder för detta ligger dels i utbildningsdelen, dels i kombinationen av de olika arenorna, 
som sammantaget erbjuder många olika sätt att bearbeta problematiken. Utbildningsdelen 
spelar en viktig roll eftersom det är via den som ny kunskap kan förmedlas till alla deltagare, 
både adepter och mentorer. De övriga arenorna inrymmer både formella, gemensamma 
sammankomster och mer informella möten som möjliggör en rikare och tätare 
kommunikation kring jämställdhet och villkoren kring ledarskap. Om de övriga 
programaktiviteterna planeras så att även de bidrog till jämställdhetsmålet skulle det vara 
möjligt för mentorprogrammen att t.ex. motverka stereotypiserande och essentiella 
föreställningar om kön, synliggöra motstånd, motverka individualisering av 
jämställdhetsproblematiken, skapa legitimitet för förändringsprocessen samt frambringa en 
bredare dialog inom organisationen om problematiken. Dessutom kan en ökad medvetenhet 
om situationen hos mentorerna leda till reella förändringar i den praxis och de regler som är 
betydelsefulla för jämställdhet, eftersom mentorerna många gånger sitter i sådana positioner 
där de kan påverka dessa.  

Så här långt har framställningen inneburit en presentation av en referensram som 
bygger på tidigare forskning. I de nästföljande två kapitlen presenteras en bild av dels hur 
praktiken kring mentorprogrammen ser ut i Sverige, dels vilka resultat som programmen 
brukar uppnå. Bilden baseras på de empiriska undersökningar som gjorts inom ramen för 
projektet. 
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 KAPITEL 4. 
 

Mentorprogrammens praktik 
 
I de följande två kapitlen presenteras resultatet av en undersökning av mentorprogram. 1 Den 
gäller program som har använts för att befrämja jämställdhet och syftar till att kartlägga vilka 
resultat man brukar uppnå med programmen både när det gäller individuella adepters 
karriärutveckling och eventuella ”spinn off” effekter på organisationen. Materialet har samlats 
in på två sätt. För det första genom intervjuer med ett antal arrangörer med en gedigen 
erfarenhet av att arrangera mentorprogram. Resultatet av intervjuerna presenteras 
huvudsakligen i detta kapitel som fokuserar på hur programmens praktik ser ut. För det andra 
har en enkätundersökning bland både adepter och mentorer genomförts för att fånga deras 
erfarenheter av programmen. Enkätundersökningen redovisas i nästa kapitel, där deltagarnas 
och arrangörernas bild av programmens resultat jämförs med varandra. Förutom det 
insamlade materialet baseras undersökningen på sekundärmaterial om programmen i form av 
utvärderingar, informationsmaterial o dyl. Materialinsamlingen har skett under åren 1999 och 
2000. 

Avsikten med den del av intervjuerna som redovisas i detta kapitel var att få en 
bild av mentorprogrammens praktik samt de hänsyn som brukar styra upplägget och 
genomförandet av dem. Fokus låg på frågor såsom vad företagen har velat med programmen 
och om syftet har förändrats över tiden. Vidare fanns en strävan att kartlägga hur programmen 
brukar vara upplagda, om de brukar innehålla ett könsperspektiv, hur mentorer och adepter 
väljs ut samt hur förankrade programmen är i företagens övriga verksamhet. 
 
Tabell 4.1.  De intervjuade programarrangörerna och typ av program 
 
              
ARRANGÖRER 

                  PROGRAM 
EXTERNA                    INTERNA 

TOTALT 

Externa  2 5 7 
Interna  - 4 4 
Totalt 2 9 11 

 
Totalt intervjuades 11 personer. I två fall representerades ett och samma program av två 
intervjupersoner (se Tabell 4.1).  De flesta informanterna talar dock inte utifrån ett enda 
program utan har en lång erfarenhet som programarrangörer. Fyra av de intervjuade 
arrangörerna var så kallade interna, lokala aktörer, som alltså arbetar i det arrangerande 
företaget, medan de övriga sju informanterna var externa, fristående aktörer, d v s fristående 
från det arrangerande företaget. Två av de externa aktörerna arbetade främst med externa 
program, d.v.s. program där deltagarna kom från olika företag medan resten av dem var 
                                                 
1 Dessa resultat har framförts även i Avotie, Grünberg & Lampou 2008. 
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konsulter. Åtta av de intervjuade arbetade med mentorprogram som tydligt riktade sig till 
personer som antingen redan var chefer eller som ville bli chefer. Intervjuerna tog i de flesta 
fall två timmar att genomföra (för utförligare metodbeskrivning, se Bilaga 1). 

Den tematiska innehållsanalysen som intervjuerna analyserades med resulterade 
i en identifiering av tre olika teman, som uttrycker de tre större fasen i programmens 
genomförande samt relaterade aktiviteter och genusfrågor. De tre faserna är (1) 
introduktionsfas, (2) cementeringsfas och (3) genomförande fas. Presentationen av 
undersökningsresultatet följer dessa steg och fokuserar på jämställdhetsmålet samt hur det 
genomförs i programmens olika fas.  
 
4.1. Introduktionsfasen 
Introduktionsfasen består av aktiviteter såsom att formulera mål för programmet och att 
erhålla acceptans för dem. För interna program innebär denna fas att förhandla fram 
programmets mål med den uppdragsgivande ledningen.  Det är också under denna fas som 
man ska komma överens om hur integrerad programmet skall vara i organisationens 
chefsutveckling och om ledningen skall vara delaktig i programmet. För de externa 
programmen handlar fasen om att marknadsföra och sälja programmet till potentiella 
deltagare (både individer och organisationer).  

Alla arrangörer som intervjuades hade arbetat med program som syftade till att 
befrämja jämställdhet. Enligt intervjuerna är det dock relativt vanligt att sådana program har 
flera parallella mål, vilket gör att det könsutjämnande syftet inte alltid uttrycks tydligt i 
programmen. Enligt de intervjuade är detta särskilt vanligt i de företag som har arbetat med 
mentorprogram under en längre tid. Dessa företag använder programmen tydligt som ett led i 
företagets ledarutveckling, och syftet kan bl.a. vara att ta hand om kompetensutveckling, 
identifiera chefsämnen och att planera för avancemang. Vidare framgår det av intervjuerna att 
speciellt interna program också används för att i organisationen förankra och sprida sådana 
ledarskapsfilosofier och värderingar som företagsledningen anser som önskvärda. I ett fall 
menade arrangören att programmen var viktiga arenor för att ”sälja” nya tankar till de äldre 
cheferna. I stora koncerner används programmen ofta för att förbättra kommunikationen 
mellan de ingående företagen samt öka förståelsen för varandras verksamhet. 

Det finns en klar skillnad mellan de interna och externa arrangörerna när det 
gäller deras frihet att sätta upp mål för programmen. Det könsutjämnande målet är tydligare i 
de externa programmen medan de interna programarrangörerna ofta får kompromissa med det 
uppdragsgivande företagets intressen och synpunkter.   

Enligt en del av de informanter som arrangerar interna program har detta dock 
ändrats med tiden. I början var syftet med programmen relativt tydligt att få fram fler 
kvinnliga chefer, men allt eftersom kvinnliga chefer blev mer vanliga och mentorprogrammen 
mer etablerade som verktyg för chefsutveckling hände två saker: programmen blev (1) mer 
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könsblandade och (2) mer integrerade med andra chefsutvecklingsåtgärder. Numera har 
speciellt de könsmässigt blandade programmen en tendens att bli vanliga 
chefsutvecklingsprogram menar några av informanterna.  

Det framgår också av intervjuerna att det könsutjämnande syftet är 
kontroversiellt och något problematiskt för arrangörer av interna program. Några av de 
intervjuade menade att ett uttalat könsutjämnande syfte upplevdes som irriterande av både 
kvinnor och män. Kvinnorna (speciellt de yngre kvinnorna) vill inte bli ihopkopplade med 
speciella kvinnosatsningar och understryker att de vill avancera endast ”med hjälp av sina 
egna meriter”, samtidigt som det är vanligt att män upplever att speciella kvinnosatsningar 
gynnar kvinnor på ett otillbörligt sätt.  

En lösning på detta problem har varit att inkludera män i programmen, d v s 
göra adeptgrupper mer könsblandade. Det är dock inte ovanligt att även dessa upplevs som 
kontroversiella eftersom de inkluderar fler kvinnor än vad som annars är vanligt i 
chefsutvecklingssammanhang. Några arrangörer berättar om män som har svårt att förstå 
varför denna typ av hjälp erbjuds i större utsträckning till kvinnor än män. Det är förmodligen 
därför många arrangörer förringar och uttrycker sig försiktigt om det könsutjämnande syftet. 
En av arrangörerna är t.o.m. mycket noga med att poängtera att programmen inte skall ses 
som ”gräddfiler” för kvinnor, vilket är en intressant med tanke på att man också skulle kunna 
säga att underlättande av kvinnors karriärutveckling är själva poängen med programmen.  

Ett annat sätt att öka legitimiteten för programmen är att försäkra sig om den 
högsta ledningens stöd. Flera av de arrangörer som organiserar interna program menar att 
detta är mycket viktigt för programmens framgång. Ledningen kan ge programmen den 
legitimitet och status som behövs för att de anställda och övrig ledning skall acceptera dem 
som ett viktigt inslag i företagets chefsutvecklingssatsningar. Arrangörerna säger t.ex. att det 
är angeläget att de har företagsledningens aktiva stöd, att den högsta ledningen är synlig och 
deltar aktivt i programmen, och att ledningen ser programmen som lämpliga arenor för 
förmedling av kunskap, ventilering av aktuella ledningsfrågor samt förankring av sådana 
värderingar och ledningsfilosofier som anses som önskvärda.  

 
4.2. Cementeringsfasen 
Det följande steget i processen att arrangera ett mentorprogram består av att välja adepter och 
mentorer som ska delta i programmet, att matcha adepter och mentorer till varandra samt att 
introducera programmet till deltagarna.  Enligt intervjuerna lägger de flesta arrangörer mycket 
vikt vid detta steg. De både talar mycket om olika aspekter som hör till denna fas och menar 
uttryckligen att steget är avgörande för programmens framgång.  

Många arrangörer menar bl.a. att det är viktigt för programmens framgång att 
deltagarna är engagerade och att det sätt som man agerar under denna fas av processen har 
avgörande betydelse för hur engagerade deltagarna kommer att vara i sina mentorsrelationer. 
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För att mentorsrelationer skall bli lyckade är det viktigt exempelvis att båda parterna har tid 
med relationen, vilket ibland är ett problem, och att båda parterna känner att de medverkar i 
något som de anser vara viktigt och givande. Det är betydelsefullt att mentorerna inte 
medverkar t.ex. av en pliktkänsla utan att de faktiskt vill medverka, att de känner att även de 
har något att lära sig i relationen och att de känner stolthet inför uppdraget. För adepterna är 
det viktigt att de vill utvecklas och att de vill ta eget ansvar för sin professionella och 
personliga utveckling samt att de vågar ta initiativ. 
 
4.2.1. Urvalsprocessen 

Adepter och mentorer väljs ut på två sätt. Antingen får adepter och mentorer 
anmäla sig själva till programmet eller så väljs de ut mer eller mindre metodiskt. Generellt 
sett kan man emellertid säga att ju bättre integrerat programmet är i företagets övriga 
ledarutvecklingsarbete desto mer metodiskt går man till väga åtminstone när det gäller valet 
av adepter. Det vanligaste är att adepterna blir utvalda av ledningen, antingen av 
företagsledningen eller den egna chefen, ibland av båda. Många arrangörer poängterar vikten 
av att den egna chefen har gett sitt godkännande. De adepter som väljs ut på detta sätt är oftast 
väl förankrade i sina företag och har en egen uttalad vilja till utveckling och en ambition att 
söka befattningar med utökat ansvar. De arrangörer som driver interna program ser positivt på 
att de adepter som deltar i programmen uppfattas som företagets påläggskalvar, eftersom detta 
ökar programmens status inom företaget.  

När det gäller urval av mentorer är den vanligaste metoden enligt intervjuerna 
att den programansvariga och ledningen föreslår och tillfrågar sådana chefer som de av 
erfarenhet vet att skulle passa in i rollen som mentor. Ibland ses mentorskap som ett steg i 
mentorns egen ledarutveckling och då är det vanligare att företagsledningen vill gå mer 
metodiskt tillväga även när det gäller valet av mentorer. Ett par arrangörer berättade t.ex. att 
de brukar ha intervjuer med mentorskandidater för att vara säkra på att få in sådana mentorer 
som verkligen är lämpliga för rollen. Oavsett hur man går tillväga menade många arrangörer 
att de mentorer som medverkar i programmen är bärare av sådana värderingar samt en sådan 
ledarskapsfilosofi och –stil som företagsledningen eller arrangören vill sprida och förankra i 
organisationen. Exempel på sådana egenskaper som arrangörerna tycker är viktiga är bl.a. att 
mentorn är en person som är mogen och trygg och som vill utvecklas själv. Det är också 
viktigt att mentorn har ett brett kontaktnät, är genuint intresserad av andra människor, är en 
god lyssnare och villig att avsätta tid för och engagemang i mentorskapet. Två interna 
arrangörer menar att det är viktigt att mentorerna har en balans mellan arbete och fritid. 
Dessutom menar några arrangörer att mentorn måste ha förståelse för en större organisations 
beslutsprocesser (både informella och formella) och ”våga tala om maktkamper, revirstrider 
och annat som förkommer i alla typer av företag”. Det vanliga är att mentorerna finns två eller 
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tre nivåer högre upp i hierarkin än adepterna. I de program som tydligt riktar sig till adepter 
med högre chefsambitioner kommer mentorerna från företags- eller koncernledningen.  
 
4.2.2 Matchningsprocessen 
Även matchningsprocessen skiljer sig mellan programmen. En del av arrangörerna har som 
praxis att ta fram mentorsprofiler genom att mentorerna får skriftligt beskriva sig själva. 
Dessutom gör ett par arrangörer intervjuer med mentorerna för att underlätta matchningen 
med adepter. Två arrangörer intervjuar även adepter för att underlätta matchningen. De 
arrangörer som lägger stor möda på urvalsprocessen betonar också att matchningen mellan 
adepter och mentorer är ett mycket viktigt moment i programmet. Det praktiska 
tillvägagångssättet skiljer sig dock mellan programmen. I ett fall tog programledningen 
(interna aktörer) in skriftliga beskrivningar även från adepterna (s.k. adeptprofiler), varefter 
den programansvariga gjorde matchningen. I andra fall var det adepterna själva som valde 
mentorerna i samarbete med programledaren (extern aktör) och andra adepter. Ett par 
arrangörer berättade att urvalsprocessen föregicks av två-tre dagars seminarier med adepter, 
där programledaren försökte att få adepterna att känna efter vilka motiv, behov och intressen 
de hade, samt tänka igenom vad som var viktigt hos en mentor just för deras individuella 
behov.  

Bland de intervjuade fanns också ett par arrangörer som inte tyckte att 
matchningen var så avgörande och som inte heller gick lika metodiskt tillväga när det gäller 
matchningen. Tanken bakom denna praxis var att både adepter och mentorer ansågs vara 
tillräckligt erfarna för att hantera en professionell relation oavsett vem den andra parten var. 
Man menade också att majoriteten av mentorsrelationer hade fungerat tillfredsställande, och 
såg därför ingen anledning att ändra på praxis. I dessa fall fick adepterna antingen på egen 
hand skaffa sig en mentor, eller så fick adepterna en lista över mentorer, varefter de själva 
fick välja bland namnen utan någon grundligare analys av hur personerna ifråga skulle passa 
ihop. Ur intervjuerna framkom också att en del arrangörer tillämpar olika matchningsmetoder 
för olika program och för olika delar av programmet. Om programmet exempelvis omfattar 
både externa och interna mentorer kan matchningsprocessen vara olika för de olika typerna av 
mentorer. Att majoriteten av mentorerna är män ser inte arrangörerna som ett problem. Många 
av dem menar att kvinnor vill ha manliga mentorer för att de ska få insyn i hur män ser på 
ledarskap och hanterar olika problem. 

 
4.2.3 Introduktion av programmet 
Informanterna är ense om att det är angeläget att mentorer och adepter får information om 
sina roller, och att deras förväntningar inför programmet ligger på en adekvat nivå. Därför 
innehåller alla program en introduktionsträff, vanligtvis en för adepter och en för mentorer, 
där deltagarna får information om vad de kan förvänta sig av programmet och vad som 
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förväntas av dem som adepter respektive mentorer. Dessutom brukar programmen ha en 
formell start som är gemensam för både mentorer och adepter, samt en gemensam avslutning. 
Ibland har programmen en utvärdering såväl i mitten som i slutet av programmet. När det 
gäller det könsutjämnande syftet är det ovanligt att det görs synlig under introduktionen.  

Introduktionen syftar till att informera deltagarna om deras roller och det ansvar 
som rollen medför samtidigt som man försöker förse deltagarna med rätta förväntningar inför 
programmen. Vanliga problem är t.ex. att adepterna ”hänger sig” för mycket på sina 
mentorer, att adepterna tar för lite initiativ och förväntar sig för mycket av relationen, samt att 
deltagarna inte har tillräckligt med tid för att träffas. En annan typ av problem som 
mentorerna ibland får brottas med är frågan om hur mycket de får göra för sin adept. Här 
understryker alla arrangörer att mentorerna inte får agera i stället för adepten utan enbart 
genom dialog, råd och reflektion hjälpa adepten att själv hantera sin situation. Situationen kan 
ibland vara problematisk för mentorerna om de t.ex. genom adepten upptäcker problem som 
de anser som allvarliga och som de känner ett behov av att rätta till. Enligt arrangörerna är det 
dock viktigt att mentorn inte avslöjar att informationen kommer från adepten.  

 
4.3 Genomförandefasen  
De viktigaste stegen i genomförandefasen är själva mentorsrelationerna och utbildningsdelen. 
Arrangörerna ser de enskilda mentorsrelationerna som den mest centrala delen av 
mentorprogrammen. De utgör programmens mest betydelsefulla arena för utbyte av 
information, kunskap och erfarenheter. Enligt intervjuerna har dock arrangörerna relativt lite 
inflytande över dialogen i de enskilda relationerna. Det inflytande som är möjligt att erhålla 
över dialogen får man indirekt genom utbildningsdelen.   

 
4.3.1 Mentorsrelationerna 
Själva mentorskapet innebär att parterna i genomsnitt träffas en gång i månaden (var 3-6 
vecka). Många arrangörer menar att det är viktigt att parterna träffas relativt ofta i början av 
programmet för att de skall lära känna varandra bättre och komma djupare och längre med sitt 
samarbete. Träffen kan äga rum antingen på ”neutral” mark eller på adeptens eller mentorns 
arbetsplats.  Ämnen som diskuteras kan antingen bestämmas i förväg eller uppkomma 
spontant. Många arrangörer understryker dock att adepterna bär ansvaret för att få ut det som 
de har behov av bl.a. genom att fundera i förväg på vilka problem eller aspekter de vill 
ventilera vid möten. Exempel på ämnen som tas upp är bl.a. vad adepten har som mål, vilka 
hinder som finns för adeptens utveckling, hur adepten skall hantera olika problem etc. 
Riktlinjerna för samarbetsformerna är relativt fria och varje adept-mentor-par får själv 
bestämma vilka former som passar just dem. Det är vanligt att adepten och mentorn besöker 
varandras arbetsplatser, och ibland förekommer att adepten får följa mentorn till olika möten 
och tillställningar som ingår i dennes arbete och position (t.ex. styrelsemöten).  
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När det gäller mentorsrollen betonar alla arrangörer att det är viktigt med 
samverkan och ömsesidighet. Några av arrangörerna menar att det har skett en förändring 
med tiden. Medan man tidigare såg mentorn som en auktoritet, som ”en tung person man såg 
upp till”, ser man numera mentorskap som ”ett partnerskap för gemensamt lärande”. Det är 
alltså viktigt att mentorn är villig att lära sig något i en mentorsrelation. Detta synsätt kommer 
tydligt till uttryck i det att några av företagen ser mentorskap som ett steg även i mentorns, 
och inte enbart adeptens ledarutveckling. Arrangörerna menar att mentorns viktigaste uppgift 
är att vara ett stöd och en samtalspartner för adepten i allt som rör adeptens vardag. Mentorn 
får inte agera i stället för sin adept och några arrangörer menar att han/hon inte ens få ge 
direkta råd till adepten. I stället bör mentorn bjuda på sina egna erfarenheter och tillsammans 
med adepten komma fram till hur adepten bör agera. Mentorn skall agera som bollblank, som 
adepten kan ställa frågor till och som bidrar till att utvidga adeptens referensramar.  

 
4.3.2 Utbildningsdelen 
Enligt intervjuerna varierar både omfattningen och inriktningen av utbildningsdelen något 
mellan olika program. Det vanligaste är att någon typ av kompletterande utbildningsdel ingår 
i programmen, även om det förekommer att mentorprogram genomförs helt utan en sådan. 
Utbildningsdelen består ofta av en kombination av föreläsningar och mer interaktiva moment 
där adepterna får ventilera föreläsningarnas innehåll och eventuellt göra mer praktiska 
övningar. Avsikten är också att ämnen tas upp även i mentorsrelationen. Tanken bakom detta 
förfaringssätt är att man får igång en diskussion och debatt om de aktuella företeelserna 
samtidigt som den interaktiva delen kan leda till konkreta förslag till åtgärder och samarbete 
mellan olika aktörer i organisationen. Det är också vanligt att den högsta ledningen medverkar 
aktivt i utbildningsdelen, särskilt när företagsledningen ser mentorprogrammet som ett viktigt 
inslag i företagets chefsutveckling. Vidare är det ganska vanligt att åtminstone delar av 
utbildningen förläggs i internatform. 

Enligt intervjuerna är innehållet i utbildningsdelen vanligtvis kopplad till målen 
med programmet. Så är dock inte nödvändigtvis fallet med jämställdhetsmålet. En orsak till 
detta är enligt arrangörerna att den uppdragsgivande ledningen ofta saknar intresse för att 
inkludera genusfrågor i utbildningsdelen. Några av de informanter som arrangerade interna 
program menade att de inte orkade insistera att ett könsperspektiv skulle planeras in och 
därför helt enkelt gav upp inför avsaknad av intresse från ledningens sida.  

Det är dock inte bara uppdragsgivarnas fel att ett könsperspektiv ofta saknas 
från programmen. Det framgår, nämligen, av intervjuerna att även arrangörerna kunde ha 
varit mer övertygade om att ett könsperspektiv är ett viktigt inslag i utbildningsdelen. Istället 
för utbildning ser de flesta arrangörerna att programmens verkliga potential ligger i det stöd 
som de kan erbjuda enskilda kvinnor. Vi kunde urskilja, för de första, en liten grupp ”genus 
aktivister” som underströk vikten av ett könsperspektiv på ett spontant sätt. En av dessa 



 39

underströk t.ex. att ”Numera arbetar jag helt enkelt inte med program som inte har ett uttalat 
genusperspektiv”. För det andra kunde vi urskilja, en stor majoritet av ”genus passivister”, 
som gav avvikande svar eller som nämnde könsperspektivet endast vid direkta frågor om 
detta. En av de passiva menade helt enkelt att: ”Kraven på ledare inte är könsbundna, därför 
bör planeringen av ett chefsutvecklingsprogram inte heller vara det”.  

De få arrangörer som inkluderade ett könsperspektiv i programmets 
utbildningsdel gjorde detta antigen genom att fokusera på (1) skillnader mellan kvinnor och 
män (särartsperspektivet) eller på (2) de strukturella villkoren som präglar kvinnors och mäns 
karriärer (strukturellt perspektiv). Ett av de externa programmen och en av arrangörerna till 
interna program arbetade med ett slag av blandform med inslag av både särartsperspektivet 
och det strukturella perspektivet men där könsperspektivet i sin helhet ändå var relativt 
dämpad. Tre arrangörer (varav två representerade det andra externa programmet) arbetade 
med det strukturella perspektivet. De övriga programmen synliggjorde inte kön alls på ett 
inplanerat sätt även om det kunde hända att könsperspektivet ändå ibland dök upp spontant i 
programmen genom att deltagarna önskade detta. 

I de program som arbetar med särartsperspektivet synliggörs kön genom att 
utbildningsdelen innehåller föreläsningar/seminarier om likheter och skillnader mellan könen, 
samt om hur dessa påverkar t.ex. kvinnors och mäns sätt att tala, organisera, förankra sina 
beslut och bete sig på möten. Man menar att denna kunskap är viktig för att deltagarna skall 
förstå varför kvinnor och män beter sig olika och varför de inte förstår varandra. Enligt de 
arrangörer som brukar ha denna typ av kunskapsspridning med i programmet hjälper 
kunskapen att förbättra kommunikationen mellan kvinnor och män genom att de lär sig att 
tolka varandra rätt samtidigt som den ökade medvetenheten kan leda till att manliga chefer 
(mentorer) får det lättare att identifiera kvinnlig kompetens. Både kvinnor och män kan lära 
sig att anpassa sina beteenden. Angreppssättet utgår i stor utsträckning från att lära kvinnorna 
spela enligt de existerande reglerna och föreställningarna. Det som ifrågasätts är främst 
sådana praxis (t.ex. sena möten) som gör det svårt för kvinnorna att kombinera chefsarbetet 
med föräldraskap.  

Arrangörer som arbetar med det strukturella perspektivet menar att det inte är 
skillnader mellan mäns och kvinnors sätt att bete sig som orsakar de verkliga problemen, utan 
dessa i stor utsträckning handlar om de strukturer och praxis som gynnar män och som ser 
manliga beteenden som normerande. Med andra ord menar dessa arrangörer att det kan vara 
vilseledande att enbart fokusera på kvinnors och mäns särart, eftersom man då döljer den 
maktaspekt som finns inbyggd i relationen mellan kvinnor och män. En av arrangörerna ansåg 
att ”utan ett strukturellt perspektiv jobbar man med konservering snarare än förändring”. 
Både adepter och mentorer behöver ha kunskap om hur det är att som kvinna arbeta på en 
mansdominerad arbetsplats. En ytterligare arrangör menade att deltagarna i många fall har 
”svårt att prata om den inre strukturen och det som är fel med den”, och att ”många har 
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svårt att beskriva problemet”, vilket kan avhjälpas om deltagarna får verktyg, i form av 
kunskap, för att uttrycka sig och analysera situationen. Arrangörerna menar att problemet 
hänger ihop med den brist på kunskap som karaktäriserar många företag trots en uttalad vilja 
att öka jämställdhet. Genom att inkludera ett könsperspektiv i programmens utbildningsdel får 
såväl adepter som mentorer verktyg för att förstå de problem som adepterna möter p.g.a. sitt 
kön. Kunskapen ger parterna verktyg för att bearbeta och förstå de könsrelaterade erfarenheter 
som ventileras både generellt under programmet och mer specifikt inom de enskilda 
mentorsrelationerna.  

 
4.4 Slutsatser 
Detta kapitel har sammanfattat arrangörernas uppfattning om den praxis som präglar 
genomförandet av sådana mentorprogram som har ett könsutjämnande syfte.  Vi har 
identifierat tre olika faser i programmens genomförande samt sådana aktiviteter och 
genusfrågor som kan relateras till faserna (se Tabell 4.2). De tre faserna är (1) 
introduktionsfas, (2) cementeringsfas och (3) genomförande fas.  
 
Tabell 4.2. Mentorprogrammets faser och relaterade genusfrågor 
 
FAS AKTIVITETER GENUSFRÅGOR SOM NÄMNTS I 

INTERVJUERNA 
Introduktionsfas • Formulering av mål 

• Förhandling om mål (interna 
program) 

• Försäljning av mål (externa 
program) 

• Genusfrågor är kontroversiella i 
interna program 

• Förhandling om implementering av 
jämställdhetsmål resulterar ofta i ett 
försvagat jämställdhetsmål i de interna 
programmen  

Cementeringsfas • Urval av adepter och mentorer 
• Matchning av adepter och mentorer 
• Introduktion av program 

• Könsblandade adeptgrupper är 
populära i interna program 

• Den manliga dominansen bland 
mentorerna ifrågasätts inte 

• Jämställdhetsmålet lämnas ut från 
introduktionen 

Genomförandefas  a) Mentorsrelationer:  
• Möten i de enskilda mentors-

relationerna ca en gång månad 
b) Utbildningsdel 
• Utbildningsform 

o Föreläsningar 
o Tillämpningar 
o Gruppövningar 
o Företagsbesök 
o Internat 

• Ämnen: etik, strategiskt ledarskap, 
globalisering, m.m. 

• Jämställdhetsmålet tonas ned i interna 
program genom att programmen 
integreras med övrig chefsutveckling 

• Externa program synliggör kön medan 
interna program gör detta sällan  

• Arrangörers möjligheter att påverka 
det könsrelaterade innehållet i det 
utbyte som sker inom ramen för 
mentorsrelationerna är därför 
begränsad i det interna programmen. 

Källa: Avotie, Grünberg & Lampou (2008) 
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Introduktionsfasen omfattar aktiviteter såsom att formulera mål för programmen och att 
erhålla acceptans för dem. Cementeringsfasen handlar om att välja adepter och mentorer som 
ska delta i programmet, att matcha dessa till varandra samt att introducera programmet till 
deltagarna.  Genomförandefasen inkluderar själva mentorsrelationerna och utbildningsdelen. 
Det som arrangörerna ser som den viktigaste och mest centrala delen av mentorprogrammen 
är de enskilda mentorsrelationerna. Att de fungerar bra är nyckeln till programmens 
framgång. Följaktligen är det viktigt för arrangörerna att försäkra sig om att 
mentorsrelationerna fungerar bra, vilket de flesta arrangörer gör genom att lägga mycket 
möda på urvals- och matchningsprocessen, d v s den så kallade cementeringsfasen. 

För jämställdhetsmålet är dock introduktionsfasen avgörande. Det är under 
denna fas man bestämmer hur jämställdhetsmålet implementeras i programmen och hur 
mycket utrymme det får ta. Intervjuerna indikerar att mentorprogrammen möter en del 
motstånd av såväl potentiella kvinnliga adepter som män i organisationer. Många av de 
arrangörer som organiserar interna program upplever att en hel del ”kvinnor i karriären” är 
misstänksamma mot denna typ av ”kvinnosatsningar”. I stället vill de visa att de kan ta sig 
fram i karriären på lika villkor som män. Många män i sin tur tycker att det är orättvist att 
kvinnor får hjälp på detta sätt. Med andra ord ser både kvinnor och män att det finns ett 
motsatsförhållande mellan jämställdhetssatsningar av denna typ och ett ”schysst spel” och 
lika villkor. Det är också tydligt att motståndet är starkt nog för att göra en del av arrangörer 
till interna program defensiva och undvikande när det gäller det könsutjämnande syftet. Den 
defensiva inställningen återfinns endast bland de informanter som arrangerar interna program, 
och som därmed är mer direkt beroende av sin uppdragsgivare.  Som konsekvens resulterar 
förhandling om implementering av jämställdhetsmål ofta i ett försvagat jämställdhetsmål i de 
interna programmen. 

Ett vanligt sätt som arrangörerna använder för att hantera motståndet i 
cementerings- och genomförandefasen är könsblandade adeptgrupper, integration med 
organisationens övriga chefsutveckling och ledningens aktiva stöd för och synlighet i 
programmen. Vad man vinner med dessa inslag är större legitimitet och status för 
programmen samtidigt som kvinnor inte behöver vara lika rädda för att stämplas som 
”oschysta” spelare när de deltar i programmen.  

Enligt diskussionen i förra kapitlet är integration och skapande av delaktigt ett 
sätt att hantera motstånd som också rekommenderas av forskare. Men, som framgått av 
Kapitel 3, är det viktigt att dessa åtgärder kompletteras med utbildning som belyser 
könsrelationer ur ett maktperspektiv. Enligt undersökningsresultatet saknas dock ofta sådan 
utbildning från programmen. Snarare är det vanligt att det könsutjämnande syftet ”tystas ned” 
istället för att göras synligt i olika delar av programmet.  

Med andra ord indikerar intervjuerna att det är vanligt att programmen arbetar 
med åtgärder som påverkar könsordningen endast på en nivå. Programmen fokuserar kraftigt 
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på enskilda kvinnors karriärutveckling, vilket är tänkt att på sikt förbättra könsfördelningen 
bland chefer. En åtgärd som är riktad till den strukturella nivån i könsordningen. Samtidigt 
används inte programmens potential för att påverka könsordningen på andra nivåer. Som 
framkommit i intervjuerna används flera olika typer av utbildningsformer inom ramen för 
programmen (Tabell 3.2). Det är dock ovanligt att denna potential för informationsspridning 
och lärande används på ett metodiskt sätt för att påverka deltagarnas inställning till kön.  

Innan vi diskuterar frågan vidare och drar mer långtgående slutsatser är det 
emellertid viktigt att se vilka resultat mentorprogrammen de facto brukar uppnå och hur de 
påverkar deltagarnas inställning till kön. 

 
 



 43

 
KAPITEL 5. 

 
Mentorprogrammens resultat  

 
Medan förra kapitlet gav en bild av mentorprogrammens praktik samt de hänsyn som brukar 
styra upplägget och genomförandet av dem kommer fokus i detta kapitel att ligga på 
programmens resultat. Vilka resultat brukar man kunna uppnå med hjälp av 
mentorprogrammen? Vi har ställt den frågan till både arrangörer och deltagare (adepter och 
mentorer) och här nedan redogörs för deras upplevelser. Som bekant har arrangörernas 
uppfattning samlats in genom intervjuer medan adepters och mentorers erfarenheter mättes 
genom en enkätundersökning (se bilaga 1 och 2). Enkätundersökningen syftade till att 
utforska vilken nytta adepterna och mentorerna upplevde att de haft av programmet, och om 
programmet hade lett till ökad rörlighet bland adepterna. Vidare fanns en strävan att kartlägga 
om programmet hade påverkat mentorernas inställning till kvinnliga chefer samt om det hade 
fått mentorerna att främja jämställdhet i sina handlingar. Även om jämställdhetsmålet inte 
brukar prägla programaktiviteterna på ett systematiskt sätt enligt Kapitel 4 är det dock möjligt 
att medverkan i programmen ändå påverkar deltagarnas inställning till kön. I så fall är det 
tänkbart att mentorernas medvetenhet om de kvinnliga chefernas situation skulle kunna leda 
till försök att förbättra sådana omständigheter som de hade makt över.   

Kapitlet inleds med en kort presentation av själva enkätundersökningen samt en 
del bakgrundsinformation om de informanter som deltog i undersökningen. Eftersom 
intervjuerna låg tidsmässigt före enkätundersökningen påverkade de teman som vi kunde 
urskilja från intervjuerna enkätfrågornas innehåll. Den metod som intervjuerna analyserades 
med resulterade dels i de teman kring programmens praktik som har redovisats i förra 
kapitlet, dels i ytterligare fem teman kring programmens resultat. Dessa handlar om (1) 
professionell utveckling, (2) förstärkning av position och synlighet, (3) breddning av nätverk, 
(4) rörlighet samt (5) ”spinn off” effekter. De fyra fösta teman handlar om 
mentorprogrammens förmåga att påverka enskilda kvinnors karriärutveckling, d v s den 
strukturella nivån i könsordningen, medan det sista temat rör sig om programmens förmåga 
att på andra sätt påverka könsordningen.  Presentationen av undersökningsresultatet nedan 
kommer att följa dessa teman (avsnitten 5.4 - 5.8) Under varje tema presenteras först 
arrangörernas bild, varefter denna ställs mot deltagarnas bild. Till sist presenteras resultatet 
beträffande deltagarnas sätt att se på könsrelationer och huruvida detta påverkats av 
mentorprogrammen (avsnitt 5.9). 
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5.1. Enkätundersökningen  
De informanter som ingick i undersökningen har deltagit i koncerninterna mentorprogram i 
två svenska företag, Skandinaviska Enskilda Banken och Telia.  Sammanlagd skickades 
enkäten till 98 personer, varav 78 svarade (49 adepter och 29 mentorer). Sammanlagt var 
bortfallet alltså 20 procent.  

Eftersom adepters och mentorers svar analyserades var för sig blev urvalet 
förhållandevis litet för var och en av grupperna, vilket har medfört begränsningar när det 
gäller resultatets generaliserbarhet. Vi ansåg dock att det var angeläget att kunna presentera en 
motvikt till arrangörernas bild av mentorprogram och menar att resultatet bör kunna ge en viss 
fingervisning om deltagarnas erfarenheter trots det att urvalet inte kunde bli större.2 För att få 
ett säkrare underlag kan dock undersökningen med fördel kompletteras vid ett senare tillfälle 
med ett större urval som dessutom även inkluderar manliga adepter.   

Majoriteten av informanterna deltog i program som, enligt arrangörerna, 
karaktäriserades av hög integration med företagets chefsutveckling, könsmässigt blandade 
adeptgrupper och ett helt könsneutralt perspektiv. Programmens utbildningsdel innehöll både 
föreläsningar och mer interaktiva moment. En dryg tredjedel av de adepterna deltog i ett 
program vars upplägg skiljde sig från detta genom att programmet vände sig enbart till 
kvinnliga adepter. 

I den redovisning som följer nedan görs inte någon skillnad mellan vare sig 
företagen eller programtyperna, eftersom det totala urvalet är relativt litet. Med andra ord 
redovisas svarsfördelningarna nedan enbart för hela urvalet.  
 
5.2 Bakgrundsinformation om informanterna 
Antalet adepter som deltog i undersökningen var 49 stycken. Av dessa deltog 32 i 
könsblandade mentorprogram och 17 i program där alla adepter var kvinnor. I urvalet ingick 
endast kvinnliga adepter, eftersom vi ville kartlägga hur mentorprogrammen påverkade just 
kvinnornas karriärutveckling. Detta kan i och för sig göras även genom att jämföra kvinnliga 
och manliga adepters erfarenheter med varandra men i detta skede ville vi begränsa antalet 
förhållanden som kunde tänkas påverka resultatet och endast följa upp de kvinnliga adepterna. 
Det finns dock indikationer att de manliga adepterna vinner mer på mentorprogram än 
kvinnliga adepter (t.ex. Ragins 1999), vilket gör en framtida jämförelse mellan kvinnor och 
män högst relevant.  Genomsnittsåldern för dem som deltog i de könsblandade programmen 
var 32 år medan de som deltog i det helt kvinnliga programmet var något äldre (44 år). 
Majoriteten av adepterna deltog i programmen i slutet av 1990-talet. För att få tag på 
tillräckligt många adepter/mentorer var vi tvungna att acceptera deltagare från flera 
”årskullar”.   

                                                 
2 För en utförligare beskrivning av undersökningsmetoder, se Bilaga 1. 
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Initiativet till adepters deltagande kom från den närmaste chefen i 55 procent av 
fallen medan 39 procent av informanterna sökte till programmen av eget initiativ. Även om 
den högsta ledningen gav sitt stöd till programmen enligt arrangörerna var det inte alla 
adepter som upplevde det så. Endast 43 procent av adepterna upplevde att programmet hade 
ledningens stöd, vilket kan indikera att ledningen inte gjort sitt stöd till programmet 
tillräckligt synligt. Vidare menade endast 10 procent av adepterna att företaget hade följt upp 
deras karriärer efter mentorprogrammet, vilket var en källa till visst missnöje bland adepterna 
(se nedan). Som vi kommer att se längre fram innebär dock inte detta att karriärutvecklingen 
bland adepterna skulle ha stått stilla. Endast en minoritet av adepterna sitter kvar i samma 
position som de hade när de deltog i programmet. 

Den enkät som skickades till mentorerna skiljde sig från den som besvarades av 
adepterna (se bilaga 2). Här var huvudsyftet att få information om hur deltagandet i 
mentorprogram påverkade mentorernas inställning till kvinnliga chefer, och om medverkan 
som mentor hade fått dem att aktivt agera för ökad jämställdhet på chefsnivån.  

Antalet mentorer som ingick i undersökningen var något mindre än antalet 
adepter. Sammanlagd var antalet mentorer 29 stycken. I urvalet ingick en större andel manliga 
(79%) än kvinnliga (21%) mentorer, vilket återspeglar situationen i verkligheten. Mentorerna 
i undersökningen medverkade i programmen någon gång under perioden 1989 – 1999, några 
av dem flera gånger - majoriteten medverkade dock under den senare delen av perioden. 
Genomsnittsåldern hos mentorerna var 49 år när de deltog i programmen och 62 procent av 
dem kom från den högsta ledningen antingen på dotterbolags- eller koncernnivån. Ingen av 
dem tog själv initiativ till att medverka som mentor utan initiativet kom i de flesta fallen från 
koncernledningen, men ibland även från projektgruppen för mentorprogrammet eller från 
adepten själv (som valde efter en lista). Det bör också noteras att benägenheten att svara på 
enkäten kan ha varit starkare hos de mentorer vars adeptrelation fungerat bra, alternativt som 
har en positivare inställning till mentorprogram (eller kvinnliga chefer) än mentorer i 
allmänhet.  
 
5.3. Deltagarnas allmänna omdöme om programmen 
Enligt undersökningsresultatet var majoriteten av adepterna (76%) nöjda med sin relation till 
mentorn (Tabell 5.1, fråga 35 och 36). Andelen missnöjda var således 24 procent, men trots 
detta var det endast 2 adepter (5%) som hade bytt mentor under programmet. Vidare, anser 
nästan 40 procent av de adepter som deltog i undersökningen att programmet inte motsvarade 
deras förväntningar, vilket kan delvis förklaras med det redan nämnda missnöjet med 
mentorsrelationen. Även högt ställda förväntningar kan erbjuda en förklaring till resultatet. 
Samtidigt visar dock resultatet att majoriteten (63%) av informanterna anser att programmet 
de facto motsvarade deras förväntningar.   
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Vidare, adeptenkäten innehöll en öppen fråga där informanterna kunde ange 
förslag till förbättringar i programmet (fråga 21, Bilaga 2). Majoriteten av de synpunkter som 
lämnades härvid handlade på något sätt om mentorsrelationen. Adepterna tyckte t.ex. att 
mentorn borde ha tagit en aktivare roll och visat större engagemang. Det menades också att 
programledningen borde ha gett mer stöd och hjälp angående hur själva mentorskapet skulle 
gå till så att innehållet i relationen inte hade blivit så avhängigt av den mentor man hade fått.  
 
 
Tabell 5.1. Mentorprogram och adepters allmänna omdöme (procentuell fördelning).*) 
 

SVARSFÖRDELNING 
                                       

FRÅGA 

 Stämmer      Stämmer inte 

35) Relationen till mentorn har för min del  fungerat bra**) 76 24 
36) Missnöjet har lett till att jag har bytt mentor under programmet 5 95 
6)   Programmet motsvarade mina förväntningar 63 37 
Antal informanter N = 49 
*) Fråga 6 innehöll sex svarsalternativ (tre positivia och tre negativa). I Tabell 5.1. har svarsalternativen slagits 
ihop till en tudelad svarsfördelning för att göra materialet mer överskådligt.  
 
**) I enkäten användes fyra svarsalternativ (2 positiva och 2 negativa). Frekvensfördelningen för hela urvalet såg 
ut enligt följande vid fyra svarsalternativ: ”mycket bra” 39%, ”bra” 37%, ”så där” 20% och ”dåligt” 4%. I 
tabellen ovan har en tudelad svarsfördelning använts, där ”mycket bra” och ”bra” står för svarsalternativet ”ja” 
och de resterande två alternativ för ”nej”. 

 
Många synpunkter gällde också avsaknad av uppföljning, vilket upplevdes som en brist. 
Synpunkterna handlade dels om uppföljning av de kontakter som skapats under programmet, 
dels om uppföljning av adepternas karriärutveckling efter programmet. Det framfördes 
önskemål om att program- och företagsledningen skulle planera mer aktivt för denna typ av 
uppföljning. En del synpunkter gällde också förväntningar och man önskade att 
programledningen skulle vara tydligare med programmets syfte. Till sist kan det nämnas att 
en del adepter kommenterade de gemensamma inslagen som hade förekommit under 
programmet. Dessa ansågs vara speciellt givande och många önskade att det hade funnits mer 
utrymme för sådana inslag.  
 
5.4 Adepters professionella utveckling 
För att avancera i karriären är det viktigt att bl.a. utveckla sådana färdigheter och kompetenser 
som behövs för att klara av arbetet i nästa led. Att förse medarbetare med möjligheter till 
denna typ av professionell utveckling är ofta syftet med olika chefsutvecklingsprogram, så 
också med mentorprogram. Med professionell utveckling menas här exempelvis att man 
utvecklat sitt ledarskap, att man fått insyn i hur arbetet fungerar högre upp i hierarkin eller att 
man fått insikt i hur andra chefer tacklar olika typer av problem. Tillsammans med 
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professionell utveckling kan det tänkas att mentorprogrammen kan bidra till mer personlig 
utveckling, t.ex. genom att förstärka adepters självförtroende.  

Arrangörer: Enligt arrangörerna förstärker mentorprogrammen adepterna i 
deras yrkesroll. De får en ökad tilltro till sin egen förmåga, personliga insikter, bättre 
förståelse för hierarkins spelregler och den informella maktstrukturen samt ökad insikt i hur 
man kan hantera olika situationer som chef. Vidare lär adepterna känna organisationen bättre 
och ökar sin förståelse för organisationen som helhet. Dessutom menar en del av arrangörerna 
att adepterna får tillgång till nya arenor och bättre insikt i hur det är att arbeta högre upp i 
hierarkin. Resultaten kan naturligtvis variera beroende på hur programmets syfte och 
utformning har sett ut. Däremot menar arrangörerna att de ovan beskrivna resultaten gäller  
oavsett om det är frågan om en kvinnlig eller  manlig adept.  

En del av arrangörerna menar att det finns vissa saker som speciellt kvinnor 
behöver hjälp med för att stärka sig i sin ledarroll. Flera av de intervjuade menar att de ofta 
hör att de kvinnliga adepterna tycker att de har fått hjälp med att bli tuffare, vilket har gjort 
dem starkare i den position som de befann sig i under programmet. Det har också blivit 
naturligare att ställa krav på vidare utveckling. Arrangörerna har också hört kvinnliga adepter 
säga att de har lärt sig att ta för sig i större utsträckning än förut, vilket har gjort det lättare för 
dem att ta sig över trösklar. En del av de intervjuade menar också att kvinnorna har fått 
förståelse för hur viktigt det är att stötta andra kvinnor, involvera dem och ”ge dem en dunk i 
ryggen” på samma sätt som män gör sinsemellan.  
 
Tabell 5.2. Mentorprogram och adepters professionella utveckling (procentuell fördelning).*) 
 

SVARSFÖRDELNING 
 

FRÅGA 

Stämmer Stämmer       
inte 

6)    Programmet motsvarade mina förväntningar 63 37 
7)    Jag kunde utveckla mitt ledarskap 55 45 
10)  Jag har tagit initiativ till saker som har underlättat för mig på jobbet 67 33 
11)  Jag fick insyn i hur arbetet fungerar högre upp i hierarkin 65 35 
13)  Jag fick insikt i hur andra chefer  tacklar problem 65 35 
14)  Jag fick förståelse för spelreglerna 44 56 
35)  Relationen till mentorn har för min del  fungerat bra**)  76 24 
36)  Relationen har inte fungerat - jag har bytt mentor under programmet 5 95 
Antal informanter N = 49 
*) De berörda enkätfrågorna innehöll sex svarsalternativ (tre positivia och tre negativa). I tabellen har 
svarsalternativen slagits ihop till en tudelad svarsfördelning för att göra materialet mer överskådligt. 
 
**) I enkäten användes fyra svarsalternativ (2 positiva och 2 negativa). Frekvensfördelningen för hela urvalet såg 
ut enligt följande vid fyra svarsalternativ: ”mycket bra” 39%, ”bra” 37%, ”så där” 20% och ”dåligt” 4%. I 
tabellen har en tudelad svarsfördelning använts, där ”mycket bra” och ”bra” står för svarsalternativet ”ja” och de 
resterande två alternativ för ”nej”. 
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Adepter: Resultatet av de frågor som handlade om huruvida adepterna upplevde att 
mentorprogrammet hade förstärkt dem i deras yrkesroll redovisas i Tabell 5.2. Generellt sett 
visar resultatet att adepterna har en relativt positiv bild av programmets förmåga att bidra till 
deras professionella utveckling (frågorna 7, 10, 11 och 13 i Tabell 5.2). Mellan 55 – 67 
procent av respondenterna menar att påståenden som exempelvis: ”Genom att delta i 
programmet har jag tagit initiativ som underlättat för mig på jobbet”, stämmer med deras 
uppfattning. Trots denna positiva tendens, d.v.s. att majoriteten av adepterna håller med om 
dessa påståenden, bör det noteras att det ändå är relativt många (åtminstone var tredje 
informant) som inte tycker att programmet har bidragit till deras professionella utveckling i 
den utsträckning som de kanske hade förväntat sig (frågorna 7, 10, 11 och 13 i Tabell 5.2). 
Härvid kan samma förklaring erbjudas som ovan när det gällde diskussionen om de icke 
uppfyllda förväntningarna i allmänhet och missnöjet med mentorsrelationen. Även om de 24 
procent av informanterna (fråga 35) som inte var nöjda med sin mentorsrelation är 
antalsmässigt färre än de informanter som var negativa till programmets förmåga att bidra till 
deras professionella utveckling, kan dock missnöjet med mentorsrelationen förklara en del av 
den negativa uppfattningen. Detta framgår även av kommentarerna.  

Adepter: Resultatet av de frågor som handlade om huruvida adepterna upplevde 
att mentorprogrammet hade förstärkt dem i deras yrkesroll redovisas i Tabell 5.2. Generellt 
sett visar resultatet att adepterna har en relativt positiv bild av programmets förmåga att bidra 
till deras professionella utveckling (frågorna 7, 10, 11 och 13 i Tabell 5.2). Mellan 55 – 67 
procent av respondenterna menar att påståenden som exempelvis: ”Genom att delta i 
programmet har jag tagit initiativ som underlättat för mig på jobbet”, stämmer med deras 
uppfattning. Trots denna positiva tendens, d.v.s. att majoriteten av adepterna håller med om 
dessa påståenden, bör det noteras att det ändå är relativt många (åtminstone var tredje 
informant) som inte tycker att programmet har bidragit till deras professionella utveckling i 
den utsträckning som de kanske hade förväntat sig (frågorna 7, 10, 11 och 13 i Tabell 5.2). 
Härvid kan samma förklaring erbjudas som ovan när det gällde diskussionen om de icke 
uppfyllda förväntningarna i allmänhet och missnöjet med mentorsrelationen. Även om de 24 
procent av informanterna (fråga 35) som inte var nöjda med sin mentorsrelation är 
antalsmässigt färre än de informanter som var negativa till programmets förmåga att bidra till 
deras professionella utveckling, kan dock missnöjet med mentorsrelationen förklara en del av 
den negativa uppfattningen. Detta framgår även av kommentarerna.  

Adepters och mentorers uppfattning om personlig utveckling kommer upp i 
enkätens öppna frågor. Här menar både adepter och speciellt mentorer att kvinnors dåliga 
självförtroende och en viss ”feghet” är ett reellt problem för kvinnorna. Många adepter ansåg 
vidare att mentorprogrammen kunde hjälpa kvinnorna att bli tuffare och ge dem den 
uppbackning som de behövde för att våga ta för sig mer. Härvid delar alltså många av 
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deltagarna arrangörernas uppfattning. De öppna frågorna redovisas i övrigt under avsnitt 5.9 
nedan. 

Sammanfattningsvis antyder alltså undersökningen att mentorprogrammen 
uppnår relativt goda resultat när det gäller deltagarnas professionella utveckling. Resultatet 
från enkätundersökningen bekräftar därmed arrangörernas positiva uppfattning om 
programmens förmåga att bidra till professionell utveckling hos både adepterna. Även om 
majoriteten av informanterna var nöjda med programmet och ansåg att programmet hade 
bidragit till deras utveckling, kan mycket av det missnöje som ändå förekom spåras till 
mindre tillfredsställande mentorsrelationer.  Därmed stödjer resultatet arrangörers uppfattning 
att det är viktigt att vara omsorgsfull i urvals- och matchningsprocessen samt att lyckade 
mentorsrelationer är avgörande för programmens framgång. Det kan dock också vara så att en 
del av missnöjet ligger helt enkelt i naturen av de framorganiserade relationerna. Om adepten 
förväntar sig en relation som liknar den informella mentorsrelationen är risken stor att 
programmet inte kan leva upp till förväntningarna.  

 
5.5 Förstärkning av position och synlighet 
Med förstärkning av adepternas position i företaget menas att de får bl.a. större insikter i 
företagets informella maktstruktur och spelregler, bättre tillgång till information, bättre gehör 
för sina synpunkter och idéer i olika sammanhang samt ökad synlighet. Enligt diskussionen i 
Kapitel 2 och 3 är villkoren i arbetslivet annorlunda för kvinnor och män, vilket gör att 
kvinnor ofta har svårt att erövra en position i den informella organisationen och göra sig 
synliga för de aktörer i organisationen som beslutar om befordringar, uppdrag och belöningar. 
Mentorprogram sägs ha potential att påverka detta och på så sätt förbättra kvinnornas villkor i 
organisationen. 

Arrangörer: Många arrangörer menar att adepterna brukar få bättre förståelse 
för hierarkins spelregler och den informella maktstrukturen. Dessutom gör programmen 
adepterna mer synliga för ledningen, vilket ökar deras möjligheter att få utvecklande 
arbetsuppgifter, m.m. Några av arrangörerna menar att adepterna ofta blir sedda med respekt, 
vilket öppnar sådana dörrar för adepterna som redan står på glänt för deras manliga kollegor. 

Adepter: Resultatet för enkätfrågorna indikerar att mentorprogrammen har 
mindre effekt på adepternas synlighet än vad som var förväntat med tanke på den tidigare 
forskningen och arrangörernas uppfattning (se Tabell 5.3). En möjlig förklaring till detta kan 
helt enkelt vara att adepterna redan före programmet kände sig sedda och hörda i sina företag. 
Men, med tanke på all den forskning som generellt sett bevisar motsatsen (se t.ex. Bass 1990; 
Ellison 2001), känns dock denna förklaring som mindre rimlig. En troligare förklaring till 
resultatet erbjuder däremot adepternas uppfattning om sina nätverk. Detta diskuteras närmare 
i nästa avsnitt. 
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Tabell 5.3. Mentorprogram som ”dörröppnare” (procentuell fördelning). 
 

SVARSFÖRDELNING 
 

FRÅGA 

Ja          Vet ej      Nej 
15)   Min position i företaget har förstärkts 25 34 41 
16)   Jag har fått lättare att framhäva min kompetens 30 30 40 

17)   Jag får lättare tag på information 27 17 56 
18)   Mina synpunkter och idéer tas på större allvar än förut 17 30 53 
19)   Jag har fått större insikt i hur jag skall bära mig åt för att    
         påverka min arbetssituation 

 
60 

 
19 

 
21 

20)   Jag har blivit mer synlig för ledningen 36 32 32 
Antal informanter N = 49 

  
Den enda klart positiva inställning som kan urskiljas i Tabell 5.3 gäller fråga 19, som handlar 
om huruvida adepterna upplevde att de hade fått större insikt i hur de skall bära sig åt för att 
påverka sin arbetssituation. Enligt tabellen menar majoriteten av informanterna, d.v.s. 60 
procent, att de har fått större insikt. Till skillnad från de övriga frågorna i tabellen kan dock 
denna fråga även tolkas som att handla om professionell utveckling. För resten av frågorna är 
tendensen inte lika positiv. Resultatet för fyra av fem frågor visar att ca. 40-50 procent av 
adepterna har en tydligt negativ uppfattning om programmets förmåga att förstärka deras 
position i företaget.  

Sammanfattningsvis indikerar undersökningsresultatet att mentorprogrammen 
är bättre på att utveckla adepterna professionellt än de är att förstärka deras position i 
företaget.  Trots detta menar nästan var tredje informant att programmet har förstärkt deras 
position i företaget, gjort det lättare för dem att framhäva sin kompetens och gjort dem mer 
synliga för ledningen. Den positiva andelen informanter är emellertid mycket lägre än som 
var fallet för de frågor som mätte professionell utveckling i en mer ”yrkesteknisk” mening.  

 
5.6. Breddning av adepters nätverk 
Många av de faktorer som kan stärka adepternas position i organisationen hänger samman 
med deras ställning i företagets informella nätverk, där både vertikala och horisontella 
relationer är av betydelse. När det gäller de vertikala relationerna spelar mentorerna en viktig 
roll speciellt för yngre aktörer med chefsambitioner. Som framgått av rapporten har kvinnorna 
ofta svårare än män att förstärka sin position i företaget på grund av att de saknar tillgång till 
de informella, manliga nätverken, och därmed även informella mentorsrelationer.  De 
organiserade mentorprogrammen har därför ansetts kunna vara ett alternativt sätt att förbättra 
kvinnornas position i företagets möjlighets- och maktstruktur. 

Arrangörer: Många arrangörer menar att ”nätverkandet” utgör den riktigt stora 
nyttan med programmen.  Adepterna ökar sin förståelse för hur viktiga de informella 
nätverken är, samtidigt som de blir säkrare i utnyttjandet av dem. En arrangör vill understryka 
att vi här inte menar ”mingelverk” utan nätverk som bygger på ömsesidigt givande och 
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tagande. Könsmässigt blandade program har den fördelen att de nätverk som utvecklas i 
sidled, d.v.s. till andra adepter, också blir könsmässigt mer blandade. Detta har två fördelar. 
Dels kan blandningen underlätta för kvinnorna att komma in i de informella manliga 
nätverken, dels blir fler män i organisationen medvetna om kvinnornas kompetens. Men även 
de helt kvinnliga adeptgrupperna har sina fördelar enligt arrangörerna. De har bl.a. den 
fördelen att kvinnorna blir mer synliga för varandra, vilket ger dem fler förebilder och  
kännedom om andra personer som har likadana erfarenheter som de själva, vilket i sin tur kan 
förstärka adepterna i deras yrkesroll.  

När det gäller relationen med mentorn menar arrangörerna att många adepter 
fortsätter att träffa sina mentorer även efter programmet, fast kanske mer sporadiskt. En 
arrangör menar att det finns flera exempel på adepter som lärt sig att ”hålla sig med nätverk 
högre upp i hierarkin”, vilket har lett till att deras informella inflytande har ökat genom dessa 
kontakter.  

Adepter och mentorer: Adepternas uppfattning i frågan verkar inte vara odelat 
positiv. Ungefär varannan adept tycker att programmet har bidragit till deras professionella 
nätverk medan varannan anser att programmet inte har gjort detta. Något flera tycker att 
”nätverkandet” har blivit lättare och naturligare genom programmet (Tabell 5.4). 
 
Tabell 5.4.  Adepternas erfarenheter beträffande nätverk. (procentuell fördelning). 

 
SVARSFÖRDELNING FRÅGA 

Ja          Nej 
8)  Jag fick professionella kontakter *)   49 51 
9)  ”Nätverkandet” har blivit naturligare 55 45 
26) Jag har fortfarande aktiv relation till: **)   
     -  min mentor 
     -  personer i min mentors nätverk 
     -  andra adepter 
     -  andra adepters mentorer 

 
37 
11 
46 
2 

 
63 
89 
54 
98 

27) Jag har haft nytta av de relationer som jag fick under programmet 49 51 
29) Jag har anlitat: 
     – min egen mentor 
     – min egens mentors nätverk 
     - andra adepter 
     – andra adepters nätverk 

 
62 
19 
45 
0 

 
38 
81 
55 

100 
Antalet informanter N = 49 
*) Frågorna 8 och 9 innehöll sex svarsalternativ (tre positivia och tre negativa). I tabellen har svarsalternativen 
slagits ihop till en tudelad svarsfördelning för att göra materialet mer överskådligt. 
 
**) På enkäten användes svarsalternativen ”mycket aktiv / aktiv / ej aktiv”. Alternativet ”mycket aktiv” valdes 
av ytterst få informanter (2%). I tabellen står svarsalternativet ”ja” för både ”mycket aktiv ” och ”aktiv” medan 
”nej” står för ”ej aktiv”. 
 

När det gäller hur mycket adepterna har förbrukat kontakterna med personerna i 
mentorprogrammet visar studien att adepterna har haft mest kontakt med sin egen mentor, och 
att de därutöver anlitat även andra adepter i relativt stor utsträckning. Däremot har 
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kontakterna med övriga personer varit relativt marginella (fråga 26 och 29). Även de flesta 
mentorer anger att de haft mest kontakt med sin egen adept (83%), men det är också många 
som har knutit kontakter med andra adepter (45%) och andra mentorer (45%; frågorna 15 och 
16 på mentorernas enkät). 

Det största tillskottet till adepternas nätverk bestod således av deras egen mentor 
och andra adepter. När det gäller frågan om huruvida informanterna tyckte att de hade haft 
nytta av de relationer som de fick under programmet (fråga 27) instämmer ungefär varannan 
informant. Informanterna fick även beskriva på vilket sätt relationerna hade varit till nytta. 
Bland frekvent återkommande kommentarer kan nämnas: ”relationerna har gett olika 
perspektiv och nya sätt att se på problemen”, ”relationerna har sparat tid i sökandet av 
information” och ”jag vet vem jag skall kontakta vid vissa frågor”. Några informanter menar 
också att ”kurskamraterna dyker upp i olika situationer, vilket gör möten/relationer lättare” 
och att de har blivit mer kända på ett positivt sätt. En mer generell kommentar som också 
förekommer relativt ofta är att informella nätverk i allmänhet är av mycket stor betydelse, och 
att informanterna värdesätter att de kunnat knyta ytterligare personer till sina nätverk. 

I Tabell 5.5 redovisas hur aktiv relationen till den före detta adepten / mentorn 
upplevs vara efter programmet (fråga 26 i adeptenkäten och fråga 16 på mentorernas enkät). 
Om vi jämför adepters och mentorers siffror med varandra verkar adepterna uppleva sin 
mentorsrelation som något mindre aktiv än vad mentorerna upplever sina relationer till 
adepterna. En möjlig förklaring till varför adepter och mentorer upplever relationen olika kan 
vara att adepterna hade större förväntningar på relationens fortsättning jämfört med hur det 
blev. 
 
Tabell 5.5. Mentorsrelationer efter programmet (procentuell fördelning) 
 

SVARSFÖRDELNING FRÅGA 

Ofta Några gånger efter        
programmet 

Inte alls 

Adepter träffar sin mentor 
(n = 49) 

18 55 27 

Mentorer träffar sin adept 
(n = 29) 

34 52 14 

 
I Kapitel 4 diskuterades skillnader mellan en informell och formell mentorsrelation, varvid 
det konstaterades att den informella relationens långsiktiga karaktär berikade utbytet i 
relationen. Vidare konstaterades det att även om de framorganiserade relationerna inte med 
automatik utvecklades till långsiktiga informella relationer, fanns det dock en möjlighet till att 
de kunde bli upptakten till sådana relationer. Om man vill använda undersökningsresultatet 
för att göra en bedömning av hur stor del av de framorganiserade mentorsrelationerna fick en 
mer långsiktig karaktär efter programmet kan detta eventuellt göras genom att titta på hur stor 
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del av adepterna och mentorerna som fortsatte att träffa sin motpart ”ofta” efter programmets 
slut (fråga 37 i adeptenkäten och fråga 16 i mentorsenkäten). Som ovan nämndes menar 18 
procent av adepterna och 34 procent av mentorerna att de träffat sin motpart ”ofta” efter 
programmet, vilket kan därmed indikera att minst 18 procent av relationerna utvecklats till en 
längre relation. Vidare visar resultatet att 72 procent av mentorerna har fått fler kvinnor in i 
sina nätverk efter det att de medverkat som mentorer (fråga 17, Tabell 5.7). 

Sammanfattningsvis kan det sägas att arrangörernas uppfattning att 
mentorprogrammen brukar lyckas relativt bra med att hjälpa kvinnor att utvidga sina nätverk 
delvis stöds av enkätundersökningen. Enligt denna menar ungefär hälften av adepterna att 
programmet har gett dem möjlighet att utöka deras nätverk. Det vanligaste är att nätverket 
utökats med den egna mentorn och andra adepter. Däremot är det en relativt liten del av 
mentorsrelationerna som utvecklats till mer långsiktiga relationer (ca. 18%). Det är inte heller 
betydelselöst att mentorernas nätverk innehåller fler kvinnor som ett resultat av deras 
deltagande i programmet. 

En aspekt som är viktig att särskilt uppmärksamma är de relationer som 
adepterna knyter till andra adepter. Arrangörerna menar att även om mentorsrelationen är 
viktig för adepten kan också relationer till andra adepter vara nog så viktiga. I själva verket 
tyckte många arrangörer att detta var en av de viktigaste sakerna som mentorprogram kunde 
hjälpa kvinnorna med. Denna uppfattning får stöd även i forskningen. Exempelvis har Kram 
& Isabella (1985) funnit att laterala relationer egentligen spelar större roll för människors 
karriärutveckling än mentorsrelationer med tanke på den begränsade tillgången på informella 
mentorsrelationer.  Att döma av de kommentarer som adepterna givit till enkäterna framgår 
att de faktiskt uppskattar de kontakter som de knutit till andra adepter, och menar, som redan 
nämnts, att de känner sig mer kända i företaget genom att ”kurskamraterna” dyker upp i olika 
situationer, att kontakterna gör det lättare att få tag i information och att olika sammankomster 
känns lättsammare när fler bekanta finns med i dem.   

Även om man kan tycka att resultatet verkar relativt bra, är det också intressant 
att notera att endast ungefär hälften av adepterna tycker att de utökat sitt nätverk i ett program 
vars huvudmoment består av en relation (fråga 8, Tabell 5.4). Detta innebär att andelen 
adepter som inte upplever att deras nätverk har utökats är större än de 24 procent som var 
missnöjda med sin mentorsrelation.  

Som nämnts tidigare finns det sannolikt ett samband mellan resultaten gällande 
adepters ställning i företagets nätverk respektive programmens förmåga att förstärka adepters 
position i företaget. Enligt studien anser 41 procent av adepterna att deras position i företaget 
inte har förstärkts (Tabell 5.3 ovan). Det är rimligt att anta att de adepter som inte upplever att 
deras nätverk förstärkts inte heller känner att de t.ex. skulle ha bättre tillgång till information 
eller att de skulle få bättre gehör för sina synpunkter än tidigare. Samtidigt är det bra att 
komma ihåg att resultatet härvid inte på något sätt är katastrofalt. Det var ändå så många som 
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var annan adept som upplevde att hennes nätverk har utökats, och så många som var tredje 
adept som menar att programmet har förstärkt hennes position, vilket i sin tur måste ställas 
mot bakgrund av vad som hade varit möjligt att uppnå utan ett organiserat program. 
 
5.7 Adepters rörlighet 
De ovan diskuterade måtten på mentorprogrammens förmåga att bidra till flera kvinnliga 
chefer kan betraktas som medel snarare än mål i förhållande till detta sista mått på densamma, 
nämligen antalet befordringar hos de deltagande kvinnliga adepterna. 

Arrangörer: Alla arrangörer menar att adepternas rörlighet till mer krävande 
och ansvarsfulla positioner har ökat. Det kan ibland vara svårt att avgöra om det är 
mentorprogrammet eller någonting annat som påverkar rörligheten, men flera arrangörer kan 
minnas tydliga exempel där deltagandet i mentorprogrammet har varit av avgörande 
betydelse. Det har exempelvis hänt att adepten har vågat tacka ja till en anställning tack vare 
andra adepters stöd, eller att adepter har blivit rekommenderade till tjänster av sin mentor. 
Vidare menar arrangörerna att det också finns många adepter som uttryckligen har sagt att 
mentorprogrammet har gett dem en ökad insikt i deras eget värde samt gett dem styrka och 
självförtroende att söka nya mer ansvarsfulla tjänster. En av de externa arrangörerna menar att 
65 procent av deras adepter har avancerat eller breddat sig, och att ”vissa år är det så många 
som 55 procent som under samma år byter jobb eller breddar sig inom samma företag”. 
 
Tabell 5.6. Rörligheten bland adepterna (procentuell fördelning). 
 

SVARSFÖRDELNING 
 

FRÅGA 

Ja Nej 

22)  Hade ledande ställning före programmet 72 28 
23)  Fått högre position efter programmet 60 40 

91 9 24)    * Avancerat inom företaget 
         * Avancerat i ett annat företag 33 67 
25)  Rörligheten beror på mentorprogrammet *) 77 23 
Antalet informanter N = 49 
*) I enkäten användes fyra svarsalternativ (inte alls / kanske / ganska mycket /  på ett avgörande sätt). I tabell 
5.6. har en tudelad svarsfördelning använts där svarsalternativen ”kanske”, ”ganska mycket” och ”på ett 
avgörande sätt” har slagits ihop till alternativ ”ja” medan ”inte alls” formar alternativ ”nej” Den fullständiga 
svarsfördelningen för alla informanter såg ut enligt följande: 
 
Inte alls     kanske     ganska mycket     på ett avgörande sätt 
10 st          27 st                   9 st                              2 st. (N = 49) 
21%           56%                 19%    4 % (summa = 100%) 

 
Adepter: Tabell 5.6 redovisar de medverkande adepternas ”karriärsituation” fr.o.m. deras 
deltagande i mentorprogrammet. Som framgår av tabellen hade majoriteten av adepterna 
(72%) en ledande position redan före programmet. Sammantaget har 60 procent av adepterna 
fått högre position eller ökat ansvar efter det att de deltog i programmet. Den största delen av 
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rörligheten har ägt rum inom koncernen. Vidare indikerar resultatet att var femte informant 
ansåg att deltagandet i mentorprogrammet har påverkat deras yrkessituation i hög grad, 
samtidigt som det är lika många som inte ser något som helst samband mellan rörligheten och 
mentorprogrammet. Majoriteten av informanterna (56%) menar att det kanske  är så att 
programmet har haft betydelse (se fotnoten till Tabell 5.6). 

Sammanfattningsvis kan det sägas att de program som ingick i undersökningen 
kunde, generellt sett, uppvisa relativt goda resultat beträffande rörlighet. 
Undersökningsresultatet säger dock inget om hur högt i hierarkin kvinnorna har kommit och 
om rörligheten fortsätter efter de första åren efter programmets slut. Det är också svårt att med 
klarhet säga vilken roll som mentorprogrammen spelat för rörligheten. Avancemang är oftast 
ett resultat av flera sammanverkande faktorer och det kan vara svårt att bedöma hur stor roll 
en viss faktor spelat i sammanhanget. Enligt resultatet anser ändå majoriteten av adepterna 
(79%) att mentorprogrammet de facto spelat någon roll för deras karriärutveckling. Även 
arrangörerna menar att det ibland kan vara svårt att veta vilken roll just mentorprogrammen 
har spelat för adepternas rörlighet samtidigt som det finns tydliga exempel på att så har varit 
fallet.  
 
5.8 ”Spinn off” effekter 
Enligt diskussionen i Kapitel 3 har mentorprogrammen potential att bidra till jämställdhet, 
inte bara genom en ökning av antalet kvinnliga chefer, utan också genom de effekter som de 
kan ha på mentorer och andra deltagare samt därigenom på kvinnors sociala och strukturella 
omgivning i organisationen. Här kallas dessa för ”spinn off” effekter. 

Arrangörer: Flera arrangörer menar att mentorer tenderar att få större förståelse 
för kvinnor och kvinnors situation som ett resultat av sin medverkan i programmet. De har 
bl.a. förstått att villkoren är tuffare för kvinnorna än för männen, vilket lett till att de arbetar 
med jämställdhetsfrågor på ett mer seriöst sett efter programmet. En arrangör menar att 
mentorer ”efter mentorprogrammet inser att det gäller att våga ge kvinnor chanser, och att 
man inte skall lyssna till när en kvinna säger nej utan ge henne möjlighet att känna att hon 
klarar ett jobb”.  En intern arrangör menar vidare att de kvinnliga adepternas synlighet har 
påverkat kulturen i företaget så att den har blivit mindre ”grabbig”. 

Arrangörerna uttrycker sig ungefär på samma sätt om dessa resultat oavsett om 
de har haft ett könsperspektiv med i programmet eller inte. Enligt arrangörerna tenderar alltså 
programmen göra mentorerna mer medvetna om den roll som kön har oavsett om perspektivet 
har präglat programmet på ett inplanerat sätt eller inte. De arrangörer som arbetar med ett 
könsperspektiv menar dock att mentorerna tenderar att göra mer för jämställdhet i sina företag 
om de fått en insikt i vad som behöver göras och varför, d.v.s. om de fått ta del av den 
genusforskningens resultat. Exempel på sådana förändringar som mentorerna har infört i sina 
företag gällande kön är att man numera strävar efter att det alltid skall vara åtminstone en 
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kvinnlig intervjuare med vid rekryteringen, och att hälften av dem som rekryteras som 
trainees skall vara kvinnor. Några arrangörer har också erfarenheter av att företagen har insett 
att det är viktigt att kvinnor finns representerade även i företagsledningen och styrelsen. En 
extern arrangör menar t.ex. att de företag som haft mentorer med i programmet ofta vänder 
sig till arrangören för att få förslag på kvinnliga styrelsekandidater.  

Vidare menar de flesta arrangörerna att mentorskapet definitivt har öppnat 
mentorernas ögon för kvinnors kompetens och ändrat deras attityder mot kvinnliga chefer. 
Exempelvis uttryckte en av mentorerna sig i en utvärdering så här: ”Vilken duktig outnyttjad 
resurs”… (företag X)… ”har i henne – önskar att jag kunde göra mer.” Även mentorer som 
före programmet har uttryckt att de ”inte är så mycket för det där med jämställdhet” kan tycka 
efter programmet att ”tjejer passar nog ganska bra som chefer”.    
 
Tabell 5.7.  Mentorskap och kön (procentuell fördelning).*)  
 

SVARSFÖRDELNING 

 

FRÅGA 

    Ja     Delvis        Nej 
12) Programmet medförde att jag har tagit initiativ som påverkat kvinnors  
      position i företaget 

 
69 

 
/ 

 
31 

17) Efter mentorprogrammet har fler kvinnor kommit in i mitt professionella  
      nätverk 

 
72 

 
/ 

 
28 

20) Har du rekommenderat kvinnor i ditt företag till högre tjänster 97 / 3 
21) Har du uppmanat kvinnor i ditt företag att söka högre tjänster 97 / 3 
22) Har du initierat ändringar i rekryteringsförfarandet för att öka kompetenta  
       kvinnors möjligheter att uppnå högre tjänster i ditt företag 

 
31 

 
/ 

 
69 

23) Om du svarat ”ja” på någon av frågorna 20-22 har din benägenhet att aktivt 
      påverka kvinnors karriärmöjligheter ökat efter det att du medverkat som  
      mentor 

 
 

28 

 
 

48 

 
 

24 
Antalet informanter N = 29 
*) Frågorna 12-14 innehöll sex svarsalternativ (tre positiva och tre negativa). I Tabell 5.7. har svarsalternativen 
för dessa frågor slagits ihop till en tudelad svarsfördelning dels för att göra materialet med överskådligt, dels för 
att kunna redovisa frågorna i samma tabell som de övriga frågorna. Svarsalternativet ”ja” omfattar 
enkätfrågornas tre positiva svarsalternativ  medan ”nej” omfattar de tre negativa svarsalternativen. 

 
Mentorer: Resultatet från de frågor som syftade till att fånga hur mentorerna upplevde att 
programmet påverkat deras agerande gentemot kvinnliga chefer finns sammanställt i Tabell 
5.7 ovan. Den visar att en mycket stor del av mentorerna har agerat konkret för att påverka 
kvinnors position i företaget (69%; fråga 12). Mentorerna har ökat sin insikt i kvinnors 
kompetens och detta har alltså lett till en del konkreta åtgärder. Exempelvis har 97 procent av 
informanterna både rekommenderat kvinnor till högre tjänster och uppmanat kvinnor att söka 
högre tjänster (fråga 20 och 21). Dessutom har 31 procent av mentorerna initierat förändringar 
i rekryteringsförfarandet för att öka kvinnornas möjligheter att uppnå högre tjänster (fråga 
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22). När det sedan gäller mentorprogrammens roll i dessa handlingar menar 76 procent av 
informanterna att deras medverkan i programmet ökat deras benägenhet att aktivt påverka 
kvinnors karriärmöjligheter åtminstone delvis (fråga 23). 

För att sammanfatta mentorprogrammens effekter på mentorers inställning till 
kvinnliga chefer kan det sägas att de undersökningsresultat som presenterats hittills ger 
generellt sett en positiv bild av detta. Precis som arrangörerna menade har programmen givit 
mentorerna ökad insikt i kvinnors kompetens och ändrat deras inställning till kvinnliga chefer. 
Vidare, när det gäller mentorernas benägenhet att aktivt påverka kvinnors karriärmöjligheter 
ger studien ett mycket positivt intryck. Resultatet är intressant men tanke på att de aktuella 
programmen hade mycket begränsad, alternativt ingen, utbildning med ett könsperspektiv. 
Det positiva resultatet måste dock tas med en nypa salt med tanke på att antalet mentorer som 
deltog i undersökningen var förhållandevis litet och kan innehålla en större andel sådana 
mentorer som har en positiv inställning till jämställdhet än vad som skulle vara fallet om 
undersökningsurvalet var större. Benägenheten att besvara enkäten kan nämligen ha varit 
större hos positivt inställda mentorerna.  

 
5.9 Uppfattningar om karriär och kön 
För att komplettera bilden av vilka attityder och föreställningar om kön som deltagarna hyste 
samt hur dessa eventuellt påverkades av programmet innehöll frågeformuläret för båda 
informantgrupperna även frågor om kön. Både adepter och mentorer fick ange om de tyckte 
att det fanns någon skillnad i hur kvinnor respektive män behandlas och bemöts i arbetslivet 
(Tabell 5.8). Av adepterna tyckte en absolut majoritet att det fanns skillnader (92%). För 
mentorerna innehöll frågan tre svarsalternativ (ja/delvis/nej) och om svaren för de två första 
alternativen räknas ihop tycker även en stor majoritet av mentorerna (83%) att kvinnor och 
män åtminstone delvis behandlas olika (Fråga 18 i Tabell 5.8).3 

När det gäller frågan om programmet hade gett adepterna större insikt i vilken 
betydelse kön har i arbetslivet är det endast 40 procent av adepterna som tycker att så är fallet 
(Tabell 5.8). En förklaring till resultatet kan vara att adepterna redan före programmet hade 
insikter i frågan, vilket bl.a. den höga andelen adepter som  tyckte att kvinnor och män 
behandlas olika i arbetslivet kan vara ett uttryck för (se ovan fråga 38).  

Resultatet indikerar att mentorerna har ökat sina insikter i den betydelse som 
kön har i arbetslivet i större utsträckning än adepterna (Tabell 5.8). Det är nämligen 59 
procent av mentorerna som menar att deras insikter i frågan har ökat genom programmet. 
Samtidigt menar dock ännu flera mentorer (76%) att mentorprogrammen inte har kunnat 
förändra deras uppfattning om varför det finns så få kvinnliga chefer (fråga 25). En möjlig 
förklaring till denna ”motstridighet” i svaren kan vara att mentorerna visserligen lärt sig att 
villkoren skiljer sig åt mellan könen, men att de helt enkelt inte tillmäter dessa skillnader så 

                                                 
3 När det gäller fråga 18 svarade 24 procent av mentorerna ”ja”, 59 procent ”delvis” och 17 procent ”nej”. 
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stor betydelse när det gäller karriärutveckling. Enligt de resultat som redovisas nedan lägger 
mentorerna, nämligen, större tyngd på individ- och familjerelaterade orsaker än skilda villkor 
i arbetslivet. Däremot har programmen varit mer framgångsrika när det gäller att öka 
mentorernas insikt i kvinnors kompetens. Resultatet visar nämligen att 62 procent av 
mentorerna tycker att programmet givit dem ökad insikt i kvinnors kompetens (Tabell 5.8). 

  
Tabell 5.8 Karriär och kön (procentuell fördelning). *)  
 

ADEPTER 
 (N=49) 

MENTORER 
(N=29) 

FRÅGA **)  

Ja Nej Ja Nej 
Genom att delta som mentor har jag fått större insikt i vilken  
betydelse kön kan ha för hur man blir behandlad och bemött i 
arbetslivet (fråga 12 i adeptenkät och fråga 14 i mentorsenkät) 

40 60 59 41

Anser du att det finns en skillnad i hur kvinnor och män 
behandlas och bemöts i din organisation (fråga 38 i adeptenkät 
och fråga 18 i mentorsenkät) 

92 8 83 17

Programmet gav mig ökad insikt i kvinnors kompetens (fråga 13 i 
mentorsenkät) 

- - 62 38

Anser du att mentorprogram som riktar sig enbart till kvinnor 
missgynnar män på ett otillbörligt sätt (fråga 19 i mentorsenkät) 

- 
 

- 
 

17 83

Har din uppfattning om varför det finns så få kvinnliga chefer 
förändrats genom att du deltog i mentorprogrammet (fråga 12 i 
adeptenkät och fråga 25 i mentorsenkät) 

40 60 24 76

*) För att göra resultatet mer överskådligt har alla berörda frågor samlats in i samma tabell, trots att en del av 
frågorna har två svarsalternativ (ja / nej) medan andra frågor har tre alternativ (ja / delvis / nej). Vid de frågor 
som inkluderade ett mittenalternativ har svarsalternativen ”ja” och ”delvis” räknats ihop till en siffra som 
indikerar en positiv inställning till påståendet. Detta gäller fråga 18 (ja = 24 procent; delvis = 59 procent) och 19 
(ja = 7 procent; delvis = 10 procent) i mentorsenkäten.   
 
**) Frågan 12 i adeptenkäten samt frågorna 13 och 14 i mentorsenkäten innehöll sex svarsalternativ (tre positiva 
och tre negativa). I Tabell 5.8. har svarsalternativen för dessa frågor slagits ihop till en tudelad svarsfördelning 
dels för att göra materialet med överskådligt, dels för att kunna redovisa frågorna i samma tabell som de övriga 
frågorna. Svarsalternativet ”ja” omfattar enkätfrågornas tre positiva svarsalternativ medan ”nej” omfattar de tre 
negativa svarsalternativen. 
 

Förutom de frågor som redovisas i Tabell 5.8 innehöll adepternas enkät även en fråga om 
vilken grupp, kvinnor eller män, ansågs behöva mentorprogram mest (fråga 40). 4 Enligt 
resultatet anser en stor majoritet av adepterna att deltagandet i organiserade mentorprogram är 
lika viktigt för både kvinnors och mäns karriärer, samtidigt som ungefär varannan adept 
tycker att kvinnor behöver programmen mer än män.  

De som menar att programmen är lika viktiga för båda könen (90%) 
kommenterar sina svar bl.a. på följande sätt: ”Alla skall delta på lika villkor”, ”Alla behöver 
utveckling och stöd” och ”Mentorprogram ger mycket sådant som båda könen har nytta av”. 
Flera informanter menade också att behovet av mentorprogram är en individuell snarare än 
                                                 
4 Svarsfördelningen för fråga 40 var följande:  
Mentorprogrammen är lika viktiga för både kvinnor och för män  ja 90%, nej 10% 
Mentorprogrammen är viktigare för kvinnor än för män  ja 53%, nej 47% 
Mentorprogrammen är viktigare för män än för kvinnorna  ja   6%, nej 94%. 
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könsrelaterad fråga. Några tyckte också att behovet var lika stort hos båda könen, men av 
olika anledningar. En av adepterna menar att: ”Kvinnor behöver programmen för att bli mer 
synliga och våga lite mer, medan män behöver dem för att få en förståelse för att både kvinnor 
och män behövs. Kvinnliga program väcker irritation och främjar inte kvinnornas situation.” 

Frekventa kommentarer från de informanter som menade att kvinnor har större 
behov av dessa program än män (53%) var bland annat: ”Det är viktigt för kvinnor att få 
tillträde till det manliga nätverket och bli en naturlig del av detta”, ”Män ser män”, ”Det är 
viktigt att göra kvinnor mer synliga” och ”Kvinnor kan ofta behöva en knuff/uppbackning för 
att våga ta avgörande steg och här kan mentorn spela en avgörande roll”.  

Av mentorerna anser 17 procent att mentorprogram som riktar sig enbart till 
kvinnor missgynnar män på ett otillbörligt sätt medan de övriga mentorerna tycker inte det. 
(fråga 19 i mentorsenkät, Tabell 5.8). 

 
5.9.1 Orsaker till det ringa antalet kvinnliga chefer 
Till sist fick båda informantgrupperna nämna tre orsaker till varför de trodde att det finns så få 
kvinnliga chefer på de högsta nivåerna.  De orsaker som kom fram på enkätsvaren kan 
kategoriseras i tre grupper: (1) individrelaterade orsaker, (2) familjerelaterade orsaker och 
(3) strukturella orsaker. Ingen av orsakstyperna dominerade svaren, samtidigt som det ändå 
fanns skillnader i vilken tyngd som de olika orsakstyperna fick hos adepter respektive 
mentorer. Generellt sett kan det konstateras att både de individuella och (kanske främst) de 
familjerelaterade orsakerna tog större plats i mentorernas svar jämfört med adepternas, 
samtidigt som adepterna uppmärksammar de strukturella förklaringarna i större utsträckning 
än mentorerna.  
 
Individrelaterade orsaker  
Bland de individuella orsaker som adepterna trodde mest på fanns t.ex. att kvinnor inte är lika 
bra på att hävda sig själva och ta för sig som män och att kvinnor har sämre självkänsla än 
män. En del informanter menade att männen är generellt bättre på att tala om att de är duktiga 
än kvinnorna. ”Kvinnor kan mycket men de är inte lika högljudda som män” löd en 
kommentar. Ofta innehöll denna typ av kommentarer en värdering där man uttryckte sig 
positivt om det ”kvinnliga” förhållningssättet (och negativt om det ”manliga”) samtidigt som 
man ändå ansåg att det ”kvinnliga” förhållningssättet var fel i karriärsammanhang. En vanlig 
uppfattning var också att kvinnor är för relationsinriktade, att de tar saker för personligt och 
att de inte kan hålla isär person och sak. Många nämnde också jantelagen och menade att 
kvinnor inte stödjer varandra på samma sätt som män gör. En del informanter menade också 
att kvinnor egentligen inte vill, eller inte törs satsa på karriären på samma sätt som män. 
Härvid framhölls ibland att kvinnor har annorlunda värderingar och därför inte vill offra lika 
mycket för karriären som män.  
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De individuella orsaker som dominerade mentorernas svar var att kvinnorna 
saknar karriärfokus och vilja att göra karriär, att kvinnorna inte vågar ta för sig, är mer osäkra 
än män inför en chefsroll och har sämre självförtroende. Några menade också att position inte 
var lika viktigt för kvinnor som för män. Individuella kvinnors kompetens ifrågasattes inte 
direkt utan kompetensfrågor gavs en mer generell förklaring som syftade till kvinnors och 
mäns skilda intressen (alternativt socialisationsbakgrund). Exempelvis menade många 
mentorer att det fanns brist på kvinnor med tekniska utbildningar på deras företag och att 
tekniktunga företag därför av tradition hade mansdominerad ledning. 

 
Familjerelaterade orsaker  
För det andra menade många adepter att svårigheterna att kombinera familj och chefsarbete 
utgjorde en av de största hindren för kvinnornas karriärer. De menade bl.a. att det inte 
fungerade för kvinnorna att behöva välja bort familj för att kunna göra karriär. I stället 
befinner sig många kvinnor i en situation där de ”försöker både göra karriär, vara lagom i alla 
sammanhang och räcka till på hemmaplan”. I vissa svar sågs familjeorienteringen som ett 
värdefullt kvinnligt drag medan i andra svar belystes problematiken som en strukturell fråga. 
Några informanter ansåg att hemhjälp var en förutsättning för att klara av denna situation, 
medan andra menade att så länge de krav som ställdes på de högsta chefernas arbetstid såg ut 
som de gör idag var det svårt att hitta tillräckligt många kvinnor som kunde ställa upp på 
dessa villkor.  

Hem och barn var den orsak som fick den mest framträdande platsen i 
mentorernas svar. ”Familjeförhållanden: åtta timmars arbetsdag räcker inte för att vara chef” 
eller ”I beslutet tror jag kvinnor tar större hänsyn till sociala konsekvenser (t.ex. för familjen)” 
löd två kommentarer. Det som skiljde mentorernas svar från adepternas var att mentorerna 
tenderade att lovorda de ”kvinnliga” värderingar som leder kvinnor till att ta större hänsyn till 
familjen i mycket större omfattning än vad adepterna gjorde. Exempel på typiska 
kommentarer härvid är bl.a: ”Kvinnor är väl för begåvade för att så ensidigt prioritera 
toppjobb före ”balans i livet” och ”Kvinnor är klokare än män och prioriterar annat än 
karriären”.  
 
Strukturella orsaker  
För det tredje ansågs olika strukturella förhållanden i företaget vara orsaken till det ringa 
antalet kvinnliga chefer på de högsta nivåerna. Den vanligaste orsaken som förekom i 
adepternas svar var att män väljer / rekryterar / anställer / ser andra män. Kvinnor ansågs helt 
enkelt inte vara lika synliga och anställningsbara som män i de manligt dominerade 
hierarkierna. Informanterna ansåg bl.a. att kvinnor måste vara dubbelt så bra som män för att 
män skall lägga märke till deras kompetens. Många menade också att det var svårt att komma 
in i de manliga nätverken och på så sätt bli en av dem som ”räknades” i företaget. Många 
nämnde också könsroller och mäns föreställningar om könsskillnader. En vanlig tanke bland 
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informanterna var att anledningen till varför män ser och väljer andra män är att de upplever 
kvinnor som ”allt för annorlunda”. De antar att arbetsrelationen fungerar bäst med någon som 
är likadan som de själva, och väljer därför andra män framför kvinnor. Föreställningar om 
kön, och då framför allt föreställningar om modersrollen leder också till att kvinnor inte antas 
ha de rätta kvalifikationerna därför att de inte kan ge högst prioritet till arbetet. Kvinnor kan 
helt enkelt inte leva upp till den manliga normen. ”Kvinnor måste alltid bevisa att de uppfyller 
männens normer för vad som behövs för att få en ledande position” löd en kommentar.  

Bland de strukturella orsakerna som mentorerna tog upp nämndes ganska 
frekvent de manliga nätverken, ”kompisrekommendationer” i den manliga världen och 
praxisen att män väljer män. Karaktäristiskt för mentorernas svar var också att hänvisa till 
relativt abstrakta fenomen såsom tradition, fördomar, manlig kultur och manlig dominans. 
Många menade också att kvinnor saknas på de högre positionerna därför att kvinnor inte 
finns, alternativt inte släps fram till de lägre chefsnivåerna, vilket bl.a. innebär att det finns för 
få kvinnor med ”mellanchefserfarenhet” att rekrytera ifrån.   

För att sammanfatta informanternas uppfattning om de orsaker som gör att så få 
kvinnor uppnår de högre chefspositionerna kan det konstateras att adepterna gav ungefär lika 
stort utrymme för individuella, familjerelaterade och strukturella förklaringar, vilket vill säga 
att de nämner varje orsakstyp ungefär lika ofta. Mentorerna ger mindre tyngd åt de 
strukturella orsakerna än adepterna, medan de familjerelaterade orsakerna fokuseras mer. Man 
kan också säga att det fanns skillnader mellan adepternas och mentorernas sätt att förhålla sig 
till de familjerelaterade orsakerna. Adepterna beskriver oftare än mentorerna familjens 
inverkan som en strukturell företeelse och ifrågasätter villkoren kring chefspositioner. 
Samtidigt tenderar mentorer att lovorda kvinnors värderingar kring familjen, vilket adepterna 
gör i endast mycket ringa omfattning. Bland de strukturella orsaker som uppmärksammades 
mest av både adepter och mentorer finns de manliga nätverken (att män väljer män). Det är 
också viktigt att notera att både adepter och mentorer är medvetna om strukturella hinder, 
även om adepterna lägger större vikt vid dessa än mentorerna. 
 
5.10 Slutsatser   
En stor del av detta kapitlel har kretsat kring adepters individuella utveckling, vilket är 
naturligt med tanke på den starka individfokus som karaktäriserar programmen. De teman 
som diskuterats beträffande adepternas individuella utveckling har varit: (1) professionell och 
personlig utveckling, (2) förstärkning av adepters position i företaget, (3) breddning av 
nätverk, och (4) rörlighet.  

När det gäller mentorprogrammens förmåga att bidra till dessa teman visar 
undersökningen att programmen generellt sett når relativt goda resultat även om det finns en 
del skillnader mellan de olika teman. En förutsättning för positiva resultat tycks dock vara att 
de enskilda mentorsrelationerna fungerar på ett tillfredsställande sätt. Enkätresultatet ger 
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alltså rätt till de arrangörer som menar att urvals- och matchningsprocessen måste skötas med 
stor omsorg för att mentorsrelationerna och därmed programmen skall lyckas.  

Generellt sett uppnår alltså mentorprogram relativt goda resultat när det gäller 
de enskilda adepternas utveckling och rörlighet. Detta måste ses som ett viktigt bidrag till 
jämställdhet och dess betydelse bör inte underskattas. Som framhållits i Kapitel 2 och 3 
inrymmer dock mentorprogrammen större potential än så. Den utbildningsdel som ofta ingår i 
programmen erbjuder en värdefull arena för kunskapsutveckling och attitydpåverkan. 
Intervjuerna med programarrangörer avslöjar dock att det inte är särskilt vanligt att denna 
potential utnyttjas. Könsperspektivet utgjorde inte heller något större inslag i de program som 
enkätundersökningens informanter hade deltagit i.  

Trots detta indikerar studien att programmen har givit mentorerna ökad insikt i 
kvinnors kompetens och ändrat deras inställning till kvinnliga chefer. Vidare, när det gäller 
mentorernas benägenhet att aktivt påverka kvinnors karriärmöjligheter ger studien ett mycket 
positivt intryck. Exempelvis anger nästan var tredje mentor att de initierat ändringar i 
rekryteringsförfarandet för att öka kompetenta kvinnors möjligheter att uppnå högre tjänster.  

Dessutom verkar det vara så att mentorerna har ökat sina insikter om 
könsrelaterade villkor mer än vad adepterna har gjort.  En möjlig förklaring till resultatet kan 
vara att mentorerna vanligtvis arbetar i mansdominerade miljöer och att mentorskapet därför 
innebar en ny erfarenhet för dem. Även om programmet inte hade något nämnvärt 
könsperspektiv synliggjorde mentorsrelationen kön på ett sätt som mentorerna kanske inte var 
vana vid från tidigare sammanhang. Däremot är de kvinnliga adepterna mer vana vid 
mansdominerade miljöer. För dem innebar inte mentorsrelationen något ”automatiskt” 
synliggörande av kön på samma sätt som för mentorerna, särskilt med tanke på att de öppna 
svaren indikerar att adepternas medvetenhet om strukturella karriärhinder är relativt stor.  

Det bör också uppmärksammas att även om mentorerna har ökat sin insikt i 
vilken betydelse kön har för hur man blir behandlad i arbetslivet verkar de inte anse att detta 
har någon större betydelse för kvinnors karriärutveckling. Detta kommer tydligt till utryck i 
de orsaker som mentorerna trodde var de mest avgörande när det gällde att förklara varför 
antalet kvinnor på de högre chefstjänsterna var så låg. Mentorerna tar nämligen upp 
individuella orsaker (d.v.s. att kvinnor inte vill, kan eller törs inta chefspositioner) och 
familjerelaterade orsaker oftare än strukturella villkor. Dessutom såg många mentorer 
prioriteringen av familj som ett uttryck för prisvärda kvinnliga värderingar. Det är också 
anmärkningsvärt att majoriteten av mentorerna (76%) inte har  förändrat sin uppfattning om 
varför det finns så få kvinnliga chefer genom sitt deltagande i mentorprogrammet. Snarare ger 
resultatet det intrycket att de föreställningar som de hade före programmet har blivit 
bekräftade, dock eventuellt i en mer konkret och personifierad form. 

En ytterligare aspekt som är intressant att notera är att enkätundersökningens 
resultat bekräftar resultatet från förra kapitlet när det gäller förekomsten av motstånd och 
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programmens oförmåga att hantera det manliga tolkningsföreträdet.  Även om de flesta 
informanterna tar upp manlig homosocialism som den viktigaste strukturella orsaken till 
könsfördelningen bland cheferna är det inte självklart att kvinnorna skall kompenseras för det. 
Endast varannan adept menar att kvinnorna behöver mentorprogram i större utsträckning än 
män som extra stöd för sin karriärutveckling och nästan var femte mentor tycker att 
mentorprogram som endast riktar sig till kvinnor åtminstone delvis gynnar kvinnor på ett 
otillbörligt sätt (se Tabell 5.8). Samtidigt framgår det av adepternas kommentarer till enkätens 
öppna frågor att de ogärna deltar i speciella kvinnosatsningar, eftersom de vill att det skall 
framstå att de tävlat på samma villkor som män.  

Slutligen visar studien att de åtgärder som arrangörerna vidtagit bl.a. för att öka 
programmens legitimitet uppskattas av adepterna. Som diskuterades i Kapitel 4 tillämpar 
arrangörerna sådana åtgärder som könsblandade grupper, ledningens närvaro i programmen 
samt integration med företagets övriga chefsutveckling som ett sätt att göra programmens 
karaktär som jämställdhetsprojekt mindre tydlig. Alla de nämnda inslagen, men särskilt de 
könsblandade adeptgrupperna och integration, uppskattas av adepterna, fast av olika 
anledningar. De könsblandade adeptgrupperna är populära därför att de kvinnliga adepterna 
slipper stämpeln att inte ha spelat ett schysst spel medan integration med övrig chefutveckling 
uppskattas, därför att den upplevs som en nyckel till framtida karriärutveckling. Programmen 
upplevs som mer meningsfulla samtidigt som deras status ökar om deltagarna vet att de får 
delta i programmet därför att företagsledningen har identifierat dem som chefskandidater och 
kommer också att följa upp deras karriärer efter programmet. Enligt undersökningsresultatet 
är avsaknad av denna typ av integration en tydlig källa till missnöje bland adepterna. 

Sammanfattningsvis kan man säga att detta kapitel bekräftar slutsatserna från 
förra kapitlet angående programmens effekter på könsordningen. Som ovan nämnts uppnår 
mentorprogram relativt goda resultat när det gäller de enskilda adepternas utveckling och 
rörlighet och påverkar därmed på sikt könsordningen på den strukturella nivån. Samtidigt är 
programmens inverkan på de andra nivåerna inte vad den skulle kunna vara. Programmen har 
visserligen lyckats generera en viss attitydpåverkan hos mentorerna som t o m har lett till en 
del konkreta förbättringar men det är också tydligt att programmen inte har förmått att beröra 
föreställningen om den könsneutrala organisationen eller det manliga tolkningsföreträdet i 
någon större utsträckning. Programmen har inte heller lyckats avveckla stereotypiserande 
föreställningar om kön eller individualisering av jämställdhetsproblematiken.  
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KAPITEL 6 
 

Mentorprogram i jämställdhetens tjänst 
 
Som konstaterades inledningsvis är det fortfarande män som dominerar chefspositioner, 
speciellt på de högre befattningsnivåerna. Allt fler företag har dock börjat inse att bristen på 
kvinnliga chefer är ett problem samtidigt som det finns en relativt stark allmän opinion i 
Sverige som är emot könssegregering i arbetslivet. Det har blivit allt viktigare för företag, inte 
minst p.g.a. legitimitetsskäl, att minska segregeringen även på chefsbefattningar. Många 
företag har också uppmärksammat att könssegregeringen innebär en mindre effektiv 
användning av de mänskliga resurser som står till företagets förfogande, och att en segregerad 
arbetsmiljö inte är den mest produktiva arbetsmiljön. Samtidigt är det inte ovanligt att företag 
arbetar med jämställdhet snarare av yttre tryck än av egen insikt i segregationens orimlighet, 
vilket gör att arbetet många gånger inte planeras för eller genomförs särskilt eftertänksamt.  

Ambitionen med detta arbete har varit att studera ett relativt populärt 
chefsutvecklingsverktyg, nämligen mentorprogram, för att se vilken potential programmen 
har att förbättra jämställdhet samt hur potentialen används. I detta avslutande kapitel är 
avsikten att sammanfatta en del av det som diskuterats tidigare och att återkomma till de 
inledningsvis formulerade frågorna. 

 
6.1. Mentorprogrammens potential 
Som framgått ovan är informella mentorsrelationer viktiga för både kvinnors och mäns 
karriärframgång samtidigt som många menar att kvinnor har svårare att få informella 
mentorer än män trots att de egentligen behöver dessa relationer i större utsträckning än män 
(t.ex. Burke & McKeen 1990; Ragins & Cotton 1991; Vinnecombe & Colwill 1995). Mer 
strukturerade former för mentorskap, t.ex. mentorprogram, har därför blivit ett sätt att 
avhjälpa situationen. I Sverige har mentorprogram arrangerats i ungefär 20-30 års tid.  

Mentorprogrammens slagkraft är dock inte utan tvivel. Det finns nämligen 
indikationer på att den informella mentorsrelationen har större betydelse för adepters 
karriärutveckling än den formella relationen (Ragins 1999). Å andra sidan når de formella 
programmen flera kvinnor. Det är också så att mentorprogrammen erbjuder en arena där det 
är möjligt att driva jämställdhetsarbete i mer systematiska former än vad som är möjligt inom 
ramen för de informella relationerna i och med att de samlar flera personer kring en 
gemensam sak under en längre tid.  

Innan vi går vidare är det viktigt att konstatera att diskussionen i detta kapitel av 
två skäl främst handlar om interna mentorprogram. För det första hade våra informanter i 
enkätundersökningen erfarenheter enbart från interna program, vilket gör att vi inte har 
tillräckligt med information om hur deltagare i externa program uppfattar programmen. För 
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det andra har de interna programmen av naturliga skäl större möjligheter att bidra till 
jämställdhet i en och samma organisation än de externa programmen, eftersom de interna 
programmen kan påverka flera personer från en och samma organisation. De interna 
programmen är därmed mer intressanta för vårt syfte än de externa.  

Enligt både forskningsrapporter och praktik handlar det huvudsakliga syftet för 
sådana mentorprogram som har jämställdhetsambitioner om att befrämja enskilda kvinnors 
karriärutveckling samtidigt som det viktigaste verktyget för att uppfylla detta syfte utgörs av 
de enskilda mentorsrelationerna.  Det har argumenterats i rapporten att befrämjandet av 
kvinnors avancemang är ett viktigt bidrag till jämställdhet både som ett mål och som ett 
medel, men att det är viktigt att organisationer samtidigt påverkas även på andra sätt. Som 
framgått ovan är det fullt möjligt att utnyttja mentorprogrammen, inte enbart till att befrämja 
enskilda kvinnors karriärutveckling, utan också till att göra organisationen mer redo för 
förändring.   

Mentorprogram är till sin natur pedagogiska projekt och erbjuder därmed i 
första hand pedagogiska möjligheter att påverka den organisatoriska miljön. I det föregående 
har främst två sätt att göra detta diskuterats, nämligen att sprida kunskap och utbilda 
människor i den betydelse som kön har i arbetslivet samt att skapa delaktighet i förändringen. 
Dessa åtgärder, som ska bidra till både direkt och indirekt lärande kring förändringen, 
rekommenderas av forskare för att hantera motstånd vid förändringsprocesser i allmänhet 
(Kotter & Schlesinger 1979; Armenakis et al. 1993; Boddy & Patton 1998), men har 
samtidigt stor relevans för jämställdhetsarbetet. De viktigaste målen för utbildning och 
integration i mentorprogrammen är att på ett medvetet sätt försöka dels hantera det motstånd 
som finns i organisationen mot jämställdhetsmålet, dels påverka den verklighetsbeskrivning 
som ger individuella kvinnor ansvaret för den gällande obalansen.  

Utbildning kan användas för att synliggöra och skapa medvetenhet om de skilda 
villkoren mellan könen och de processer som reproducerar könsordningen. Med hjälp av 
utbildning kan man också försöka styra det lärande om könsrelationer som sker mer indirekt i 
organisationen, t.ex. genom mentorsrollen eller andra former för delaktighet i olika 
jämställdhetsprojekt. Med tanke på programmens längd (i regel 1 år), antalet och typ av 
deltagare samt de interaktiva moment som ingår i programmen erbjuder mentorprogrammen 
en användbar arena för den typen av kunskapsutveckling som avses här. För det första kan 
programmens utbildningsdel användas för själva kunskapsförmedlingen, d v s för att förse 
deltagarna med den nödvändiga kunskapen. För det andra tillhandahåller programmen många 
olika sociala arenor som gör det möjligt att förankra den förmedlade kunskapen hos 
deltagarna genom reflektion och dialog. För det tredje förser programmens längd 
utbildningsprojektet med en tidsram som gynnar djupare inlärning. Som tidigare nämnts 
skulle kunskapsutvecklingen kunna t.ex. motverka stereotypiserande och essentiella 
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föreställningar om kön, synliggöra motstånd, motverka individualisering av 
könsproblematiken samt skapa legitimitet för förändringsprocessen, m.m.  

Att skapa delaktighet handlar i detta sammanhang mest om att generera tillfällen 
som gör det möjligt för organisationsmedlemmarna att lära sig genom sin egen erfarenhet. 
När det gäller delaktighet har det framgått ovan att det är viktigt att förändringsarbetet inte 
isoleras från utan integreras med övriga aktörer i organisationen, särskilt potentiella 
motståndare, och den övriga verksamheten. Inom ramen för mentorprogram kan delaktighet 
skapas bl.a. genom könsblandade adeptgrupper. Man kan även se den stora andelen manliga 
mentorer som ett sätt att få män i organisationen att medverka i jämställdhetsmålet. 
Mentorprogrammen kan skapa delaktighet även genom att den högsta ledningen engageras i 
programmen och genom att deras stöd blir synlig för andra i organisationen. Ett ytterligare 
sätt att undvika isolering från annan verksamhet är att göra programmen till en integrerad del 
av företagets övriga chefsutveckling. Detta kan, för det första, öka programmens nytta för de 
enskilda adepters karriär. För det andra kan integrationen öka programmens nytta för 
organisationen genom att identifiering av kvinnliga chefskandidater systematiseras (bättre 
resursutnyttjande). För det tredje, när det gäller interna program som upprepas regelbundet, 
kan en sådan integration leda till att en större del av ledningen på sikt får ta del av 
utbildningen och att en bredare dialog inom organisationen kommer igång kring 
problematiken. För att integrationen och mäns närvaro i programmen inte skall leda till 
problem med mäns tolkningsföreträde är det dock viktigt att sådana inslag kombineras med de 
ovan nämnda utbildningsinsatserna.  

   
6.2. Uppnådda resultat  
Frågan är då dels hur väl mentorprogrammen lyckas främja enskilda kvinnors 
karriärutveckling, dels i vilken grad potentialen till det mer systematiska angreppssättet 
utnyttjas av programarrangörer. Som redan nämnts gäller diskussionen här mestadels interna 
program eftersom informanterna i enkätundersökningen hade erfarenheter enbart från interna 
program. 
 
6.2.1. Programmens effekter på adepter 
När det gäller de interna programmens förmåga att bidra till adepters professionella 
utveckling indikerar undersökningen att adepterna i allmänhet får relativt stor behållning av 
sitt deltagande i programmet. En viktig förutsättning för det positiva utfallet är dock att 
mentorsrelationen har fungerat bra. För att relationen skall fungera på ett tillfredsställande sätt 
spelar såväl urvals- och matchningsprocessen en viktig roll. En ytterligare omständighet som 
påverkar adepternas uppfattning av programmen är integration till övrig chefsutveckling. 
Enligt undersökningsresultatet är avsaknad av denna typ av integration en tydlig källa till 
missnöje bland adepterna. 
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Innan vi lämnar den individuella utvecklingen är det emellertid viktigt att 
konstatera att det är möjligt att resultatet ger en för positiv bild av programmens effekter på 
adepternas utveckling. Som bekant har undersökningen enbart mätt programmens effekter 
genom deltagarnas och arrangörernas uppfattningar om detta. Det är därför möjligt att mer 
objektiva data, såsom befordringsstatistik, hade givit en mindre positiv bild. En ytterligare 
aspekt som med all sannolikhet hade gett en något annorlunda bild av programmens resultat 
är om kvinnornas uppfattningar och deras befordringsstatistik hade jämförts men motsvarande 
data om manliga adepter. Framtida forskning om detta är utan tvekan intressant för att 
bedöma mentorprogrammens effekter på jämställdhet.  

 
6.2.2. Programmens effekter på mentorer 
Underlagen har visat att mentorprogrammen också uppnår viss framgång genom effekter på 
mentorer. Eftersom mentorerna har makt att påverka olika villkor och handlingsmönster i 
organisationen är denna effekt ett viktigt inslag i programmen ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Enligt undersökningsresultatet har mentorerna fått ökad insikt i kvinnors kompetens och en 
positivare inställning till kvinnliga chefer. Vidare indikerar resultatet att mentorerna har blivit 
mer benägna att aktivt påverka kvinnors karriärmöjligheter. Enligt mentorerna själva har de 
t.ex. rekommenderat kvinnor till högre tjänster och initierat förändringar i 
rekryteringsförfarandet för att öka kvinnors möjligheter att uppnå högre chefstjänster.  

Med andra ord, även om programmen inte har präglats av ett inplanerat 
könsperspektiv i särskilt stor utsträckning indikerar undersökningen att mentorerna blivit mer 
positivt inställda till kvinnliga chefer, vilket även lett till konkreta handlingar. Härvid kan 
alltså de aktuella mentorprogrammen uppvisa resultat som inte enbart kommer till de berörda 
adepterna till godo utan har en positiv inverkan på den organisatoriska miljön mer generellt. 
På samma sätt som ovan är det dock möjligt att resultatet även här ger en något för positiv 
bild av programmens effekter. Som redan nämnts i Kapitel 5 finns det en risk för att de 
mentorer som har valt att besvara enkäten är personer som är mer positivt inställda till 
programmen än de mentorer som inte valde att besvara enkäten.  

Med tanke på att arrangörer ser dessa resultat som viktiga är det förvånande att 
de inte planerat för effekterna mer medvetet. Visserligen menar arrangörerna att mentorerna 
tenderar att ändra sin inställning till kvinnliga chefer under programmet, men samtidigt är det 
vanligt att man anser att denna beror på det som råkar ske inom ramen för de individuella 
mentorsrelationerna. Effekter på mentorer verkar nämligen bero mer på den erfarenhet som 
det innebär att vara mentor till en kvinnlig adept än på inplanerade utbildningsinsatser. Om 
man jämför de satsningar som görs för adepternas professionella utveckling (t.ex. genom 
utbildningsdelen) med de satsningar som avser att påverka mentorernas inställning till 
kvinnliga chefer är det tydligt att programmens effekter på mentorer inte har planerats på 
samma sätt.  
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Att utnyttja mentorprogrammens hela potential inbegriper att fokus inte enbart 
ligger på adeptens lärande utan att även mentorns lärande ses som ett viktigt bidrag till 
jämställdhet. Genom mentorsrollen blir mentorn delaktig i jämställdhetsarbetet och får 
därigenom en personlig erfarenhet om kvinnliga chefer. Denna erfarenhet kan, men behöver 
inte, göra honom positivare till jämställdhet. Eftersom det är svårt att påverka innehållet i det 
lärande som sker i relationen direkt är det förvånande att utbildningsdelen inte använts i större 
utsträckning för att påverka även mentorernas inställning.  

 
6.3. Problem med existerande praktik 
Samtidigt som programmen uppnår relativt goda resultat när det gäller adepters professionella 
utveckling och mentorernas inställning till kvinnliga chefer har programmen uppenbara 
problem med att hantera det manliga tolkningsföreträdet. Det är framför allt avsaknad av 
utbildning i könsrelaterade villkor och deras konsekvenser som brister och detta skapar 
problem på olika sätt. 
 
6.3.1. Det kontroversiella jämställdhetsmålet 
Resultaten från både intervju- och enkätundersökningarna visar att jämställdhetsmålet upplevs 
som kontroversiellt och att det möter motstånd. Ett exempel på detta är en rädsla hos 
arrangörer att mentorprogrammen kan uppfattas som ”gräddfiler” för kvinnor, och därmed 
väcka avund hos män och underminera programmens legitimitet. Ett annat exempel är de 
adepter som inte vill delta i ett jämställdhetsprojekt utan menar att de vill ”tävla på samma 
villkor som män” och slippa känna att de blivit ”inkvoterade” i egenskap av kvinnor. Detta är 
intressant med tanke på att undersökningen också visar att de flesta informanterna menar att 
villkoren i organisationen är mer gynnsamma för män än för kvinnor. Att detta försprång 
många gånger existerar bara därför att kollegorna är män tycks informanterna (både adepter 
och mentorer) vara medvetna om med tanke på att så många av dem nämner de manliga 
nätverken som ett hinder för kvinnligt avancemang. Trots detta är det alltså känsligt med 
jämställdhetsåtgärder som vill förbättra situationen för kvinnor.  

Med andra ord finns det en uppenbar motsägelse i människors föreställningar 
om jämställdhetsproblematiken. Å ena sidan finns det en viss medvetenhet om att villkoren 
för kvinnor och män skiljer sig åt, medan man i andra situationer verkar blunda för denna 
medvetenhet och t.ex. tala om vikten av att ”tävla på samma villkor”. En förklaring till denna 
motsägelse kan vara att man inte tillmäter de skilda villkoren lika stor betydelse som 
personliga egenskaper och människors kompetens. Resultatet från enkätundersökningarna 
visar tydligt att både adepter och mentorer menar att de individrelaterade faktorerna (t.ex. 
dåligt självförtroende) är av reell betydelse för kvinnornas karriärer och kan i stor 
utsträckning förklara varför de inte avancerar till högre befattningar i samma utsträckning 
som män. Med andra ord indikerar resultatet att den etablerade verklighetsuppfattning som 
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lägger skulden för könssegregering hos individen snarare än strukturella villkor utmanas inte i 
särskilt stor utsträckning av informanterna.  

Dessutom visar undersökningen att speciellt mentorernas uppfattning om 
orsaker till det begränsade antalet kvinnliga chefer inte har förändrats, utan snarare bekräftats 
av deras medverkan i programmen. Mentorerna har visserligen fått upp ögonen för kvinnlig 
kompetens, men menar ändå att kvinnor har andra, ”kvinnliga” svagheter som negativt 
påverkar deras karriärmöjligheter. En ytterligare uppfattning som kommer till uttryck i 
mentorernas enkätsvar är en viss idealisering av sådana kvinnliga förhållningssätt som håller 
dem borta från chefsbefattningar. Härvid syftas särskilt till den ”kvinnliga 
familjeorienteringen” och svårigheten att förena en chefskarriär med föräldraskap. I många av 
svaren ses denna oförenlighet som någonting givet, samtidigt som idealiseringen ger intrycket 
av att man ser positivt på att kvinnorna fortsätter att ha denna egenskap. Det är sällsynt att 
informanterna ifrågasätter ledarskapets konstruktion i detta avseende, och ännu mer sällsynt 
att de ifrågasätter mäns brist på familjeorientering. 
 
6.3.2 Integration och delaktighet  – på gott och ont 
Det framgår av rapporten att det är vanligt att de interna programmen är relativt väl 
integrerade med andra aktörer och verksamheter i företaget. För arrangörerna har integration 
varit ett sätt att skapa legitimitet för mentorprogrammen och deras mål. Det könsutjämnande 
syftet har väckt motstånd i företagen och arrangörer har använt delaktighetsskapande och 
integrerande åtgärder för att hantera det. Arrangörer menar bl.a. att det är vanligt, åtminstone i 
företag som använder program mer regelbundet, att programmen har den högsta ledningens 
stöd och att män engageras i processen genom både mentorskap och könsblandade 
adeptgrupper. Det är inte heller ovanligt att programmen integrerats med övrig 
chefsutveckling, även om det inte sker i tillräcklig utsträckning enligt en del av adepterna. 
Arrangörerna menar att dessa aspekter är mycket viktiga för de interna programmens 
framgång och att de uppskattas inte minst av adepterna. Men, även om integrationen är viktigt 
för programmens framgång utgör den också en uppenbar fara för densamma. Risken är att det 
generella chefsutvecklingsmålet tar över programmet och att de hänsyn som är viktiga för 
jämställdhetsmålet inte blir tillgodosedda. Särskilt med tanke på att delaktighet och 
integration befrämjas inte bara för att dessa stödjer förändringsprocessen utan delvis av andra 
skäl. Materialet indikerar nämligen att arrangörerna använder integration även för att på sätt 
och vis ”kamouflera” det könsutjämnande syftet. 

Det verkar trots allt vara så att det primära intresset för företagen vid denna typ 
av satsningar är ofta chefsutveckling och -försörjning, och inte jämställdhetsarbete. Att 
mentorprogrammen kan bidra till båda aspekterna samtidigt är antagligen en förklaring till 
programmens popularitet. Programmen framstår som tacksamma verktyg för att öka antalet 
kvinnliga chefer, eftersom de inte innebär ”extra” kostnader för företaget, utan jämställdhet 
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blir ”åtgärdat” inom ramen för övrig chefsutveckling. Med tanke på de begränsade resurser 
som företagen ofta förfogar över, och med tanke på den ständiga prioritering mellan olika 
satsningar som gäller för många företag kan det vara frestande att utgå ifrån antagandet att 
könsrelationerna förändras automatiskt som en följd av väl genomförda 
chefsutvecklingsprogram. 

Att det könsutjämnande syftet kommer i skymundan har dock konsekvenser. 
Bl.a. innebär det i regel att de organisatoriska förhållanden som orsakar könssegregering inte 
får den uppmärksamhet som de bör få för att motverka den verklighetsbeskrivning som ger 
skulden för situationen till kvinnor på ett personligt plan. I stället ”lägger man locket på” 
problematiken genom att inte låta det könsutjämnande syftet ta plats i programmen annat än 
om ämnet dyker upp spontant. Detta är särskilt bekymmersamt med tanke på att programmen 
ger mentorerna utbildarrollen och makten att definiera ledarskap och dess villkor.  
 
6.3.3. Kunskap om kön 
Enligt undersökningen saknar många mentorprogram ett inplanerat könsperspektiv i 
utbildningsdelen därför att varken arrangören eller den uppdragsgivande ledningen är 
tillräckligt övertygade om dess fördelar. Som ovan framhållits har avsaknad av utbildning i 
könsrelaterade villkor konsekvenser för programmens behållning och diskussionen ovan 
sammanfattar undersökningens resultat beträffande de problem som kan härledas till avsaknad 
av utbildningsinsatser. Sammanfattningsvis handlar problemen om svårigheten att utmana den 
individualiserande bilden av vad som är roten till jämställdhetsproblematiken.  

Föreställningen om de ”lika villkoren” och den individualiserade synen på 
jämställdhetsproblemet utgör det givna sättet att definiera problemet och se på möjliga 
lösningar. Utgångspunkten i många mentorprogram är densamma. Med tanke på att 
mentorprogrammen fokuserar starkt på de individuella adepternas utveckling ligger 
programmens tonvikt på att göra individuella kvinnor bättre utrustade för ledarskap. 
Samtidigt är det vanligt att många program låter bli att på samma allvar synliggöra 
maktstrukturen mellan kvinnor och män. Med andra ord försöker man lära kvinnor att ”ta för 
sig” utan att förse dem med kunskap om de könsrelaterade villkoren, och utan att ”rusta” dem 
att möta de manligt etnocentriska inslagen i chefsmiljön. Tillvägagångssättet kan ifrågasättas 
bl.a. mot bakgrund av Snickares & Marklunds forskning (2005), som visar att om man vill 
göra kvinnorna mer beredda för framtida chefsuppdrag är de viktigt att synliggöra och lyfta 
fram de strukturella villkorens betydelse för kvinnors karriärutveckling (se även  Sjögren 
2005). Kvinnors medvetenhet om dessa villkor är också ytterst viktigt för att förändringen ska 
kunna få stöd ”innifrån”, d v s av de kvinnor som lyckas avancera.   
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6.4. Mentorprogram och jämställdhet 
En viktig slutsats som kan dras från undersökningen är att det är mycket ovanligt att (de 
interna) mentorprogrammen utnyttjar hela den potential som de inrymmer för att öka 
jämställdhet i en organisation.  Som en konsekvens av detta fokuserar programmen främst 
egenskaper och färdigheter hos individuella kvinnor snarare än organisatoriska villkor och 
processer. Även utvärdering av programmen sker främst med hänsyn till deras effekter på 
individnivån.   

Fokuseringen på individen och hennes utveckling har sina fördelar men den 
uppmärksammar inte orsaker till könssegregering som finns på organisatorisk nivå, vilket 
skapar vissa problem. För det första ger angreppssättet varken adepter eller mentorer kunskap 
som skulle hjälpa dem att se frågan på strukturell nivå. För det andra ger angreppssättet inte 
heller arrangörer de nödvändiga verktygen för att hantera det motstånd mot 
jämställdhetsmålet som orsakas av den manliga dominansen och den normerande påverkan 
som mäns intressen och organisatoriska erfarenhet har på sättet att uppfatta verkligheten.   

Som tidigare nämnts är mentorprogram pedagogiska projekt till sin karaktär. I 
själva verket erbjuder de ett intressant sammanhang för organisatoriskt lärande eftersom de 
inbegriper ett antal olika lärandesituationer, t.ex. föreläsningar, personlig rådgivning, 
erfarenhetsutbyte, reflektion, etc., under en relativt lång tidsperiod. För att man ska kunna 
använda hela den potential som programmen erbjuder för att öka jämställdhet är det viktigt att 
man planerar för programmen så att de tjänar jämställdhetsmålet som en helhet.  

Om man inte gör detta finns det en uppenbar risk för att programmen endast 
bidrar till det som Argyris (1977) kallar för ”single loop learning”, d v s att vi accepterar de 
givna begränsningarna och försöker klara oss lite bättre inom ramen för dessa begränsningar. 
Om programmen utnyttjade hela sin potential skulle de istället kunna bidra till ”double loop 
learning”, d v s uppluckring av de strukturella och kulturella begränsningar som reproducerar 
könssegregering. (Argyris 1977; Maier 1999) 

I praktiken innebär detta att arrangören bör ägna tid och uppmärksamhet åt att 
skapa legitimitet för jämställdhetsmålet redan när ett mentorprogram initieras. Detta 
förutsätter dels att arrangören är medveten om varför det är viktigt att planera för programmet 
så att det tjänar jämställdhetsmålet som en helhet, dels att han/hon kan övertyga den 
uppdragsgivande ledningen om det. Om man lyckas skapa gillande för jämställdhetsmålet hos 
ledningen skapas det också utrymme för kreativitet och innovation när det gäller utbildning i 
dessa frågor. Med tanke på att utbildning av detta slag ofta väcker starka känslor är det viktigt 
att utveckla metoder och pedagogik som avdramatiserar ämnet och gör det lättare för 
människor att tillgodogöra sig innehållet i utbildningen.  
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Metod 

 
I denna bilaga redogörs kortfattat för de metoder som använts i de två undersökningar som 
presenteras ovan.  Först redovisas tillvägagångssättet i den intervjuundersökning som riktade 
sig till arrangörer av mentorprogram. Sedan beskrivs  hur enkätundersökningen har 
genomförts.  
 
Intervjuundersökningen 
I den undersökning som riktade sig till arrangörer av mentorprogram intervjuades 
sammanlagd 11 personer, varav 10 var kvinnor och en man. Informanterna valdes ut på 
grundval av två kriterier: (1) de skulle ha en lång och gedigen personlig erfarenhet av att ha 
arrangerat mentorprogram med ett könsutjämnande syfte och/eller (2) programmen skulle 
vara välkända, d v s erhållit priser eller positiv uppmärksamhet i media för sina goda resultat. 
Vi letade också efter arrangörer som hade arbetat med relativt stora företag och organisationer 
på både privat och offentlig sektor. Som en konsekvens av dessa kriterier har våra informanter 
erfarenheter från flera program, som har genomförts flera gånger, ibland för flera 
uppdragsgivare. De har också erfarenheter från olika målgrupper, från personer som var på 
väg till sin första chefsposition till chefer på relativt höga positioner.  

Som framhållits i Kapitel 4 var fyra av de intervjuade arrangörerna så kallade 
interna aktörer, som alltså arbetar i det företag som de arrangerar mentorprogram för, medan 
de övriga sju informanterna var externa aktörer, d.v.s. fristående konsulter. Två av de externa 
aktörerna erbjöd företagen enbart fristående, externa program. Dessa program är bland de 
mest kända och äldsta fristående mentorprogram som arbetar för att befrämja jämställdhet i 
Sverige. Den ena av de externa programmen arbetar på riksbasis och har mer erfarna chefer 
som målgrupp medan det andra programmet har mer lokal karaktär. De övriga fem externa 
konsulterna arbetade mest med interna program (ibland med både interna och externa 
program).  

Intervjuerna inriktades mot tre områden. För det första vi var intresserade av 
mentorprogrammen generellt: vad som var syftet med dem, hur de var strukturerade, hur väl 
integrerade de var med organisationernas verksamhet, hur jämställdhetsmålet påverkade 
programmen, etc. För det andra frågade vi om deltagarna: hur adepter och mentorer valdes ut, 
hur de uppfattade sina roller, vilka effekter som programmen hade på adepternas karriärer och 
rörlighet samt mentorernas uppfattning om kvinnliga chefer. Till sist var vi även intresserade 
av  programmens utveckling över tid.  

Intervjuerna genomfördes av två personer varav en tog anteckningar och den 
andra intervjuade. Dessutom spelades intervjuerna in på en bandspelare. Inspelningarna 
skrevs rent och redigerades så att dokumentationen följde intervjuguidens frågeställningar. I 
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de flesta fall tog intervjuerna två timmar att genomföra. En intervju genomfördes via e-post, 
eftersom vederbörande fanns utomlands. 

Intervjuerna analyserades genom en tematisk innehållsanalys (Patton 1990), 
eftersom en intervju endast fångar upp en enda informants uppfattning eller tolkning. En 
sådan subjektivitet kan motverkas genom att leta efter mönster i intervjuerna och genom att 
jämföra intervjuerna med varandra. Denna procedur gör det möjligt att summera upp data i 
kluster och presentera de i en mer överskådlig form. Innehållsanalysen resulterade i 
identifiering av 3 olika teman som uttryckte olika faser i processen att arrangera ett 
mentorprogram, nämligen introduktionsfas, cementeringsfas och genomförandefas.  
Dessutom identifierades ett antal teman beträffande programmens resultat, nämligen 
professionell (och personlig) utveckling, förstärkning av position och synlighet, breddning av 
nätverk, rörlighet samt ”spinn off” effekter. 

 
 
Enkätundersökningen 
Enkätundersökningen syftade till att fånga in deltagarnas, d.v.s. adepters och mentorers 
erfarenheter. Två olika enkäter skickades ut, eftersom vårt informationsbehov skiljde sig 
mellan de två informantgrupperna (se bilaga 2). De informanter som ingick i undersökningen 
har deltagit i koncerninterna mentorprogram i två svenska företag, Skandinaviska Enskilda 
Banken (SEB) samt Telia. Dessa företag valdes bland de företag som de intervjuade 
arrangörerna hade arbetat med. Eftersom det fanns begränsningar för hur stor undersökningen 
kunde bli var det inte aktuellt att undersöka olika typer av mentorprogram. Vi valde att 
undersöka interna mentorprogram, eftersom dessa kunde anses ha större inverkan på 
jämställdhet i ett enda företag (koncern) jämfört med externa program. SEB och Telia valdes 
därför att tre av de intervjuade arrangörerna var anställda i dessa företag, och vi antog att 
interna aktörer hade bättre tillgång till informanter än externa aktörer. Dessa företag hade 
också uppmärksammats av media för sitt jämställdhetsarbete. 

Informanter från Telia representerade två olika typer av program. Den ena 
programtypen bestod av könsblandade adeptgrupper medan den andra typen hade enbart 
kvinnliga adepter som deltagare. Mentorprogrammet på SEB var ett könsblandat program. 
Sammanlagd skickades enkäten till 98 personer, varav 78 svarade (49 adepter och 29 
mentorer). Sammanlagd var bortfallet alltså 20%. Även om urvalsstorleken innebär 
begränsningar när det gäller resultatets generaliserbarhet ger dock resultatet en viktig motvikt 
till arrangörernas bild av mentorprogram. Urvalets konsekvenser på resultatet har diskuterats i 
texten dels i Kapitel 5, dels i Kapitel 6.  

Urvalet grundades på de listor som vi fick från de programansvariga 
innehållande namn på adepter och mentorer. Att få fram namn på deltagare var förknippat 
med visst besvär. En av arrangörerna hade t.ex. svårt att få tag på informanter bl.a. p.g.a. 
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omorganisationer och rörlighet bland de som hade deltagit i programmen. Speciellt svårt var 
det att identifiera mentorer i efterhand. En ytterligare arrangör kunde endast ge oss namnen på 
de deltagande adepterna. Därefter kontaktades dessa adepter av oss för att de i sin tur skulle 
identifiera mentorerna åt oss. Som en följd av dessa omständigheter blev urvalet på mentorer 
dessvärre mindre än urvalet på adepter. Utskicket skedde till alla de personer som vi på detta 
sätt kunde få tag på. 

Enkätfrågorna följde de teman beträffande programmens resultat som 
identifierades under intervjuerna enligt ovan. Frågeformulären var indelade i olika delar enligt 
dessa teman. Både adepters och mentorers enkät började med bakgrundsinformation (ålder, 
företag, m.m.) och fortsatte sedan med frågor som handlade om informanternas uppfattning 
om huruvida programmet kunnat bidra till deras professionella utveckling och utvidgning av 
nätverk. För adepterna innehöll enkäten även frågor om programmets inverkan på deras 
rörlighet.  Vidare innehöll båda enkäterna frågor beträffande kön. Mentorerna fick bl.a. svara 
på frågor som handlade om vilka åtgärder de vidtagit efter programmet för att aktivt påverka 
kvinnors karriärmöjligheter i sina företag. Adepternas enkät var något mer omfattande (5 
sidor) än mentorers (3 sidor). Enkäterna finns i Bilaga 2 nedan. 

En mindre pilotstudie utfördes innan enkäterna skickades ut, vilket skedde i 
omgångar (programvis) under våren 2000. Informanterna fick ca två veckor på sig för att fylla 
i enkäten. Därefter skickades skriftliga påminnelser ut till de informanter som inte hade 
svarat.  

När det gäller analys av svaren har databearbetning skett med hjälp av Excel. 
Adepters och mentorers uppfattning om mentorprogram har huvudsakligen kartlagts genom 
frekvensanalys. Enkäterna innehöll dock även öppna frågor och dessa har analyserats 
tematiskt genom att identifiera återkommande mönster i svaren. 
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Frågeformulären 
 
ENKÄT: Adepter 
 
Svara på frågorna genom att kryssa i ett eller flera svarsalternativ. 
 
 
1) Jag deltog i mentorprogram som anordnades av:       
 

Telia        SEB             Annat 
                                   Företag 
         

 
2) I det mentorprogram som jag deltog i var adepterna 

Enbart         Både kvinnor 
Kvinnor       och män 
        

 
3) Jag deltog i mentorprogrammet år:      

  
19 ……   

 
4) Min ålder när jag deltog i mentorprogrammet 

 
……. år 

 
5) Mitt deltagande  i  programmet:   
• jag tog själv initiativ till att delta   
• jag stöttades av min närmaste chef   
• projektet fick den högsta ledningens stöd   
• företaget har följt upp min karriär efter   

mentorprogrammet  

 
 
 
 
 
 

  
Stämmer dessa påståenden för dig? 
 

 
Stämmer                   Stämmer 
helt och hållet           inte alls 
 

6) Mentorprogramet motsvarade mina  förväntningar 
 

      

7) Genom att delta i ett mentorprogram har jag 
     utvecklat mitt ledarskap 
 

 
      

8) Mentorprogrammet gav mig professionella kontakter 
 

      

9) Genom att delta i mentorprogrammet har det blivit lättare 
    och naturligare att knyta kontakter med och använda 
    personer som jag kan ha professionell nytta av 
 

 
      

10) Mentorprogrammet medförde att jag har tagit initiativ  
      som underlättat för mig på jobbet. 
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 Stämmer                   Stämmer 

helt och hållet           inte alls 
 

11) Mentorprogrammet gav en insyn i hur arbetet 
      fungerar högre upp i hierarkin. 

      

12) Mentorprogrammet gav mig större insikt i vilken  
       betydelse kön kan ha för hur man blir behandlad och  
       bemött i arbetslivet 

 
      

13) Mentorprogrammet gav mig insikt i hur andra chefer  
      tacklar problem 

      

14) Mentorprogrammet gav mig förståelse för hur  
      spelreglerna fungerar på min arbetsplats. 

      

 
 
 
 

 

   Ja            Vet ej            Nej 
 

15) Min position i organisationen har förstärkts genom  
      mentorprogrammet     
    

       

16) Jag har fått lättare att framhäva min kompetens 
 

       

17) Jag får lättare tag på information 
     

       

18) Mina synpunkter och idéer tas på större allvar än förut 
    

       

19) Jag har fått större insikt i hur jag skall bära mig åt  
      för att påverka min arbetssituation 
 

       

20) Jag har blivit mer synlig för ledningen 
 

       

21) Kan Du nämna ett par saker som Du hade velat förändra  
      eller förbättra hos det mentorprogram som Du deltog i. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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Mentorprogrammet och min yrkessituation 
 
     Ja                Nej 

 
22) Jag hade en ledande position redan före mentorprogrammet 
 

          

23) Jag har fått högre position/ ökat ansvar efter det att jag  
      deltog i mentorsprogrammet 
 

        

24) Om Du svarade ja på fråga 23, 
• Har Du bytt jobb inom företaget  
• Har Du bytt jobb till annat företag  

 

 
         

         

25) Jag anser att mitt deltagande i mentorprogrammet har   
      påverkat min yrkessituation  

Inte alls                            

Kanske                             

Ganska mycket                

På ett avgörande sätt      
 

 
 
Mentorprogrammet och mitt nätverk 
 
26) Jag har fortfarande aktiva relationer till följande personer: 
 

• Min egen mentor 
• Personer i min egen emntors nätverk 
• Andra adepter 
• Andra adepters mentorer 

Mycket      Aktiv       Ej aktiv 
aktiv 
       
       
       
       

 
27) Jag har haft nytta av de professionella relationerna som jag  
      fick under programmet 
 

Ja               Nej 
    

28) Om Du svarat ja på fråga 27, kan du beskriva hur 
 
_________________________________________________________________________   
 
_________________________________________________________________________   
 
 

29) Jag har anlitat  
• min egen mentor 
• min egen mentors nätverk   
• andra adepter    
• andra adepters mentorer 

Ja               Nej 
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Min mentor 
 
 
 
30) Min mentor var     Man         Kvinna 

     
 
31) Min mentor utvaldes av Mig själv           Projektledaren       

       
 
32) Jag har haft önskemål om kvinnlig/manlig mentor      Ja               Nej 

     
 
33) Om Du svarade ja på fråga 32 kan Du  kommentera varför?   
 
_________________________________________________________________________   
 
_________________________________________________________________________   
 
 
34) Jag tror att mentorsrelationen påverkas av mentorns kön       

Mycket     Kanske        Inte 
                   litet             alls 
       

35) Relationen till mentorn har för min del fungerat Mycket     Bra    Så där     Dåligt 
bra  
       

36) Har Du bytt mentor under programmet      Ja               Nej 
     

 
37) Jag har haft kontakt med min mentor efter programmet 

Ofta          Några           Ingen 
                 gånger         gång 
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Mentorprogram och kvinnor i karriären 
 
 
 Ja               Nej 

  
38) Generellt sett, tycker Du att det finns en skillnad i hur   
      kvinnor och män behandlas och bemöts i arbetslivet? 

    

 
39) Anser Du att deltagandet i organiserade mentorprogram är  
     viktigt för karriären? 
 

 
    

40) Anser Du att deltagandet i organiserade mentorprogram är    
• Lika viktigt för både kvinnors och mäns karriärutveckling 
• Viktigare för kvinnors karriärutveckling (jämfört med män) 
• Viktigare för mäns karriärutveckling (jämfört med kvinnor) 

 
    
     
    

 
41) Kan Du motivera Ditt svar på fråga 40? 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
42) Kan Du nämna tre orsaker till varför Du tror att det finns så få kvinnliga chefer på de högsta 
positionerna. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
  
 
Ett stort tack för Din medverkan!  
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ENKÄT: Mentorer 
 
 
Svara på frågorna genom att kryssa i ett eller flera svarsalternativ. 
 
 
1. Jag deltog som mentor i program anordnat av 
 
 

   Telia         SEB       Annat 
                                  företag 

                    
 

2. Jag deltog som mentor år 
 
 

19….. 

3. Min ålder när jag deltog som mentor  
 
 

       ……   år 

4. Jag är  
 
 
 

Man             Kvinna 

             

5. Min hierarkiska nivå när jag deltog som mentor 
 
 
 
 
 
 
 
 

VD                                
Direkt under VD      

Expert               

Annan nivå                  

6. Initiativet att jag deltog som mentor kom från  
 Mig själv                      

Ledningen                    

Projektet                      

Adepten                        
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Hur väl stämmer dessa påståenden för dig? 
 

Stämmer                Stämmer
helt och hållet         inte alls 
 

7. Mentorprogrammet har gett mig möjlighet att bidra till en 
annan människas utveckling 

 
        
 

8. Genom att delta som mentor har jag fått tillfälle att 
reflektera över ledarskapet och dess villkor mer generellt 

 
        
 

9. Genom att delta som mentor  har jag också utvecklat min 
egen yrkesroll och mitt eget ledarskap 

 
        
 

10. Mentorprogrammet har gett mig större insikt i företaget 
som helhet 

 

        
 

11. Mentorprogrammet gav insyn i hur arbetet fungerar längre ner i 
hierarkin. 

 
        

12. Mentorprogrammet medförde att jag har tagit initiativ som 
påverkat kvinnors position i mitt företag 

 
        
 

13. Mentorprogrammet gav mig ökad insikt i kvinnors kompetens 
               

 
14. Genom att delta som mentor har jag fått större insikt i vilken 

betydelse kön kan ha för hur man blir behandlad och bemött i 
arbetslivet 

 
 

        
 

  
  
15. Mitt professionella nätverk har utökats under mentorprogrammet 

med följande personer 
 
 
 
 
 

Min egen adept        

Andra adepter         

Andra mentorer      

16. Jag har haft kontakt med min adept efter programmet 
 
 
 
 
 
 

Ofta                           

Några gånger           

Ingen gång               

17. Efter mentorprogrammet har flera kvinnor kommit in i mitt 
professionella nätverk 

 

    Ja        Nej 
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      Ja      Delvis    Nej 
18. Anser Du att det är skillnad på hur kvinnor och män behandlas 

och bemöts i Din organisation 
 

             

19. Anser Du att mentorprogram som riktar sig enbart till kvinnor 
missgynnar män på ett otillbörligt sätt 

 
             

     
   Ja        Nej 

20. Har Du rekommenderat kvinnor i Ditt företag till högre tjänster 
           

 
21. Har Du uppmanat kvinnor i Ditt företag att söka högre tjänster           

 
22. Har Du initierat ändringar i rekryteringsförfarandet för att öka 

kompetenta kvinnors möjligheter att uppnå högre tjänster i Ditt 
företag 

 

             
 

23. Om Du svarat ”ja” på någon av frågorna 20-22 
Har Din benägenhet att aktivt påverka kvinnors 
karriärmöjligheter ökat efter det att Du medverkat som mentor 

    Ja      Delvis    Nej 

               
 

 
24. Kan Du nämna tre orsaker till varför Du tror att det finns så få 

kvinnliga chefer på de högsta nivåerna 
 

        

      
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

25. Har Din uppfattning av varför det finns så få kvinnliga chefer 
förändrats genom att Du deltog i mentorprogrammet 

      Ja        Nej 

          
 

 
 
 
Ett stort tack för Din medverkan! 
 
 
 
 




