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Abstrakt 

 

Att det återfinns många definitioner och innebörder av mentorskap och en 

nyfikenhet för hur aktiviteten används och upplevs inom högre utbildning utgjorde 

vår grund för undersökningen. Vi ser även att dagens individuella samhälle med 

många valmöjligheter har framkallat ett utökat behov av kontaktytor mellan högre 

utbildning och arbetsliv. De som kan ha nytta av denna undersökning är de 

universitet/högskolor som använder sig av eller funderar på att använda sig av 

mentorskap som arbetslivsanknytning. Mentorskap, som vi har kunnat läsa oss till i 

olika studier, förekom inom högre utbildning t.ex. för lärar-, sjuksköterske- och 

läkarstudenter. I dessa fall syftade mentorskapet till att bidra till personlig 

utveckling och jämställdhet, som pedagogisk handledning eller för att möjliggöra 

bättre inlärning. Vårt syfte med vår uppsats har varit att studera mentorskap inom 

högre utbildning och försöka ge en bred bild av mentorskap som aktivitet. Vår 

studie är därför tredelad. I vår begreppsstudie har vi velat förtydliga vad som 

utmärker mentorskap utifrån litteratur och i relation till närliggande begrepp. I vår 

enkätundersökning ville vi undersöka förekomst av mentorskap på 

personalvetarprogram vid universitet/högskolor i Sverige. Den tredje delen 

utgjordes av personliga upplevelser från adepter som ingår i det 

mentorskapsprojekt som drivs av personalvetarnas studentförening, Dynamicus, 

vid Uppsala universitet. Våra frågeställningar och resultat diskuteras med hjälp av 

det livslånga lärandet, som har utgjort vår teoretiska inspiration. Resultatet av vår 

begreppsstudie visade att det som utmärker mentorskap framförallt är två saker, 

kunskapsöverföring och ett ömsesidigt lärande och utbyte mellan adept och mentor. 

Resultatet av vår enkätundersökning visade att 11 personalvetarprogram i Sverige 

bedriver mentorskap. Mentorskap förekommer såväl i grupp som enskilt, som 

projekt, som del i kurs eller som examinerande kurs. Där det organiseras av 

programledningen är det antingen frivilligt eller obligatoriskt. De 

mentorskapsprogram som drivs av studentföreningar är frivilliga och vi anser 

därmed att det krävs ett initiativtagande från studentens sida. Resultatet av våra 

intervjuer med adepter ur Dynamicus redovisas i fyra upplevelseområden. Dessa 

områden behandlar mentorskapsrelationen, mentorskapets förutsättningar, 

dubbelriktat utbyte och arbetslivsanknytning. Vi hade gärna velat veta mer om 

förekomst av mentorskap vid samtliga program vid universitet/högskolor i Sverige 

för att se skillnader och likheter. Intressant hade också varit att se huruvida 

personalvetarstudenter vid Uppsala universitet specifikt valt detta 

utbildningsalternativ för att utbildningen ger mentorskap via studentföreningen. 

Det skulle därför även vara av intresse att undersöka huruvida studenter generellt 

väljer utbildningsalternativ där utbildningen ger möjlighet till t.ex. mentorskap och 

praktik och vilka ev. konsekvenser det skulle kunna få för det teoretiska innehållet 

av utbildningen. Därutöver fann vi ytterligare en aspekt som är av intresse för 

vidare forskning; att undersöka mentorskapets påverkan av samhälleliga 

förändringar dvs. såsom hög- och lågkonjunktur. Kan mentorskap användas på t.ex. 

ett kostnadseffektivt sätt vid lågkonjunktur? 

 

 

Nyckelord: mentorskap, högre utbildning, personalvetarprogram, personalvetar- 

                   studenter, livslångt lärande, arbetsliv.  



 

 

FÖRORD 
 

 

Under vårterminen 2010 har vi läst Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv, 

fortsättningskurs C vid Uppsala universitet. De sista 15 högskolepoängen av kursen 

utgörs av ett examensarbete, utformat som en C-uppsats, vilken innehåller eget valt 

ämnesområde och undersökning. Vår nyfikenhet om mentorskap och dess möjligheter 

var det som ledde oss till vårt val av ämnesområde. 

 

Vi ser tillbaka på arbetet med glädje och vill rikta ett varmt tack till våra informanter vid 

personalvetarnas studentförening Dynamicus vid Uppsala universitet, samt Advantum 

Kompetens som bidragit med information samt givit oss förståelse om hur 

mentorskapsprojekt kopplade till högre utbildning kan utformas. Vi vill även tacka våra 

respondenter som medverkat som adepter i Dynamicus mentorskapsprojekt 2009/2010 

för att vi har fått ta del av hur de upplever mentorskap. 

 

Ett särskilt stort och varmt tack vill vi ge vår handledare, Lizbeth Engström, för 

vägledning i hur man kan genomföra vetenskapligt examensarbete på ett reflekterande 

och stimulerande sätt. 

 

Uppsala i maj 2010, 

 

Monica Swedborg & Elin Ulriksson 
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INLEDNING 
 

 

Mentorskap är en utbredd aktivitet
1
 i dagens samhälle, kanske främst inom näringslivet. 

Dock råder det ingen konsensus kring begreppet och många närliggande begrepp såsom 

coach, handledare, rådgivare, vägledare och konsult används i samhället synonymt med 

varandra (se bilaga 1). Vissa författare hävdar att det finns nästan lika många 

definitioner av mentorskap som det finns mentorskapsprogram samt att det, precis som 

med coaching, finns nästan lika många begreppsbestämningar för mentorskap som det 

finns individuella coacher, mentorer och handledare (Parsloe & Wray, 2000). En del 

påstår att mentorskap har blivit en affärsidé och även ett modeord för beslutsfattare 

(Cullingford, 2003; Parsloe & Wray, 2000). 

 

Mentorskap kan användas i olika sammanhang och miljöer såsom mellan företag, 

mellan nystartade och etablerade företag, i kommunala projekt, mellan företag och 

utbildningar, för universitetsstuderande och doktorander (Parsloe & Wray, 2000). En 

sökning på Internet
2
 visar att mentorskap används till att stötta ungdomar att undvika 

våld och droger, till familjestöd, mellan länder inom EU, som stöd för specifika 

yrkesgrupper, för att hjälpa utländska studenter på universitet eller för att komma ur 

fattigdom för att nämna några exempel. Mentorskap inom företag syftar däremot ofta 

till att stödja särskilda grupper såsom kvinnor, nyanställda, trainees, etniska minoriteter, 

funktionshindrade eller missgynnade individer, personer som står inför karriärbyte, 

arbetslöshet, förtidspensionering eller individer med specifik vilja och motivation att 

själva styra sitt lärande och sin utveckling (Parsloe & Wray, 2000). Mentorskap kan 

alltså användas som introduktion, karriärval och karriärutveckling, personlig utveckling, 

färdighetsträning, ledarskapsutveckling, uppföljning av projekt, planer och resultat samt 

för ökad medvetenhet kring t.ex. organisationen, livsmål osv. (Clutterbuck, 1987; 

Steinberg, 2004). Flertalet svenska böcker som behandlar ämnet mentorskap tar upp 

företeelsen ur antingen adeptens
3
 eller mentorns synvinkel eller så är de rena 

handböcker för upplägget av mentorskapsprogram (se t.ex. Bell, 1996; Hultman & 

Sobel, 2005; Murray & Owen, 1992; Steinberg, 2004).  

 

Syften för mentorskap framstår för oss som likartade, oavsett om det gäller offentlig 

sektor eller näringslivet, vilket tyder på att kärnan i mentorskapsbegreppet, trots 

oenigheten i terminologin, kan sägas utgörs av stöd och vägledning (Hultman & Sobel, 

2005; Parsloe & Wray, 2000). Exempel på syften för hur mentorskap används såväl i 

arbetslivet som i högre utbildning
4
 är; för att öka jämställdheten på arbetsplatser 

(Lindgren, 1997), i syfte att fler kvinnor ska få ledande tjänster (Franzén & Jonsson, 

1994) och då särskilt inom högre utbildning (Lindgren, 1997, 2000), som 

kompetensutveckling (Lindgren, 1997), vid arbete med organisationsutveckling 

(Franzén & Jonsson, 1994), i lärarutbildningar (Awaya, McEwan, Heyler, Lisky, Lum 

& Wakukawa, 2003), för att skapa kontext i lärandet i högre utbildning (Dutton, 2003) 

samt som ett redskap för chefsförsörjning och ledarutveckling (Arhén, 1991; Franzén, 

                                                 
1
 Vi har valt att benämna mentorskap som en aktivitet även om andra benämningar såsom t.ex. process  

   och relation också kan användas. 
2
 Se avsnitt Metod - Litteratursökning för sökord. 

3
 “lärjunge eller elev” (Hultman & Sobel, 2005, s.15). Se även avsnittet Mentorskap – Historia. 

4
 Med högre utbildning avses utbildning vid universitet och högskola (Wikipedia). 
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1996; Franzén & Jonsson, 1994; Lindgren, 1997, 2000; Sandberg, 2003; Steinberg, 

2004).  

 

Vi själva befinner oss båda två i såväl arbetslivet som högskolestudier. Våra nuvarande 

arbeten har dock ingen direkt koppling till våra högskolestudier. Vi upplever oss ibland 

sakna ingångar i arbetslivet och vi ser att dagens individuella samhälle med otroligt 

många valmöjligheter har framkallat ett behov av kontaktytor mellan högre utbildning 

och arbetsliv. Ingen av oss har tidigare kommit i kontakt med mentorskap och en 

nyfikenhet för aktiviteten gjorde att vi såg mentorskap som en möjlig och intressant 

form av arbetslivsanknytning. Vårt intresse för mentorskap ökade ytterligare efter att vi 

hade läst Lindgrens (2000) avhandling, En empirisk studie av mentorskap inom högre 

utbildning i Sverige. Innebörd, utformning och effekter. Även inom högre utbildning 

saknar dock mentorskapsbegreppet en enhetlig definition. Olika typer av mentorskap 

förekommer, för såväl studenter som personal, inom högre utbildning där t.ex. 

handledning inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) för lärar-, 

sjuksköterske- och läkarstudenter är en sådan form.
5
 Lindgrens (1997) kartläggning av 

hur mentorskap inom högre utbildning i Sverige används visar på följande tre syften: att 

bidra till personlig utveckling och jämställdhet, som pedagogisk handledning eller för 

att möjliggöra bättre inlärning. Vår egen kategorisering av uppsatser (bilaga 2) inom 

mentorskapsområdet tydliggör för oss att mentorskap används inom många områden 

såsom kompetensutveckling, lärarhandledning samt för kvinnligt ledar- och chefskap 

för att nämna några.  

 

Personalvetarnas studentförening, Dynamicus, vid Uppsala universitet, driver ett 

mentorskapsprojekt som fångade vår uppmärksamhet. Vi intresserade oss för projektet 

då det möjliggjorde att få ta del av hur studenter inom högre utbildning upplever 

mentorskap. Detta väckte ytterligare en nyfikenhet av att bl.a. ta reda på förekomsten av 

mentorskap i samband med andra personalvetarprogram inom högre utbildning i 

Sverige. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Vårt syfte med uppsatsen är att studera mentorskap inom högre utbildning och försöka 

ge en bred bild av mentorskap som aktivitet. Vår studie är därför tredelad. I vår 

begreppsstudie vill vi förtydliga vad som utmärker mentorskap utifrån litteratur på 

området och i relation till närliggande begrepp. I vår enkätundersökning vill vi 

undersöka förekomst av mentorskap på personalvetarprogram vid universitet/högskolor 

i Sverige. Slutligen önskar vi genom intervjuer öka vår förståelse för hur mentorskap 

upplevs av personalvetarstudenter vid Uppsala universitet.  

 

                                                 
5
 Se t.ex. medicinska och utbildningsvetenskapliga fakultetens hemsida vid Uppsala universitet. 
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Våra frågeställningar för undersökningen är: 

 

 Vad är utmärkande för begreppet mentorskap? 

 Förekommer mentorskap på personalvetarprogram vid universitet/högskolor i 

Sverige? 

 Hur upplevs mentorskap av adepter i Dynamicus mentorskapsprojekt?  

 

 

Disposition 

 

För att vi i enlighet med vårt syfte skulle kunna svara på våra frågeställningar delades 

undersökningen upp i en begreppsstudie, enkätstudie samt intervjuer. Vi har valt att 

presentera uppsatsen i sex avsnitt där det första, Livslångt lärande har utgjort vår 

teoretiska inspiration under undersökningens gång. Det andra avsnittet, Metod, utgörs 

av problematiseringar som skett under arbetets gång, alltifrån val av litteratur till urval 

av intervjupersoner och undersökningsmetoder beskrivs. Därpå följande avsnitt, 

Dynamicus mentorskapsprojekt, innehåller information om Dynamicus 

mentorskapsprojekt samt information erhållen från Advantum Kompetens. Fjärde 

avsnittet, Mentorskap, utgörs av vår begreppsstudie där en begreppslig genomgång av 

mentorskap och dess historia görs. Avsnittet innehåller även en orientering av 

mentorskapsbegreppet samt närliggande begrepp. Därpå följer avsnitt fem, Resultat, 

som innehåller en redovisning av undersökningens resultat i kombination med en 

diskussion. Det sjätte och sista avsnittet, Avslutning, utgörs av diskussioner om resultat 

och metod men också vilka lärdomar vi dragit samt vad vi ser kan utgöra vidare 

forskning. 
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LIVSLÅNGT LÄRANDE  
 

 

Vår teoretiska inspiration har under undersökningens gång varit det livslånga lärandet 

eftersom begreppet är nära förknippat med kunskapssamhället (Pommer Nilsson, 2003). 

Vi inspireras av tanken att vi aldrig slutar att lära oss och vi anser att nyckeln till 

lärandet finns i att se samband i lärande mellan olika livsområden, åldrar och livsfaser. 

Vår undersökning spänner över ett kontinuerligt och integrerat lärande, varför våra 

frågeställningar har synats med det livslånga lärandets glasögon. Vi ser det livslånga 

lärandet som ett synsätt snarare än en teori varför det livslånga lärandet presenteras som 

teoretisk inspiration.  

 

Enligt Skolverket (1999) kan två generationer av livslångt lärande urskiljas. Den första 

lanserades i början av 1970-talet av UNESCO
6
 och fick stort genomslag i den 

utbildningspolitiska debatten genom att poängtera vikten av återkommande utbildning. 

Debatten kretsade då om individens ansvar att ta tillvara det livslånga lärandets 

möjligheter. Lanseringen kan förstås mot bakgrund av den tidens politiska kultur som 

var förankrad i en humanistisk tradition och kopplad till förhoppningar om ett bättre 

samhälle och högre livskvalitet. Det livslånga lärandet stod då för individens personliga 

utveckling, ökad självkänsla, individuell autonomi, självförverkligande, jämlikhet och 

demokrati. Idéerna fick aldrig riktigt fotfäste i utbildningspolitiken då de ansågs för 

vaga, utopiska och ogenomförbara. Idéerna gjorde dock avtryck i svensk 

utbildningspolitik då många olika former av offentlig och formell vuxenutbildning 

etablerades under 1960- och 1970-talen. (Skolverket, 1999) 

 

I den andra generationen blev under slutet av 1980-talet och under hela 1990-talet idén 

om det livslånga lärandet aktuell igen men då med en annorlunda politisk kontext. 

Sverige genomgick en ekonomisk kris med ökande arbetslöshet. Den tekniska 

utvecklingen och den strukturella ekonomiska omvandlingen ställde krav på ökad 

kompetens och investeringar i utbildning. Det livslånga lärandet blev en möjlighet och 

ett ekonomisk-politiskt instrument för att skapa tillväxt och sysselsättning, varför 

innehållet i begreppet anpassades efter de politiska frågor som då dominerade agendan. 

(Skolverket, 1999) 

 

Internationellt grundades 1994 The World Initiative on Lifelong Learning i Rom, där 

470 personer från 50 länder deltog. Erfarenheter från ett tidigare internationellt initiativ, 

European Lifelong Learning Initiative (ELLI), inkorporerades och målsättningen var nu 

att konstruera en agenda för livslångt lärande för 2000-talet. Vid detta tillfälle definieras 

livslångt lärande som;  

  
a continuously supportive process which stimulates and empowers 

individuals to acquire all the knowledge, values, skills and 

understanding they will require throughout their lifetimes and to 

apply them with confidence, creativity and enjoyment in all roles, 

circumstances and environments. 

(Longworth & Davies 1996, s.155) 

                                                 
6
  Står för United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization medan den svenska     

    översättningen blir Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Wikipedia). 
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Som en följd av den internationella konferensen anordnades vidare globala kontaktnät, 

konferenser osv. för det livslånga lärandet. (Longworth & Davies, 1996) 

 

Enligt Gustavsson (1996) har livslångt lärande som begrepp från början varit fattigt på 

benämningar, varför det blivit ett allmänt begrepp i sina användningar. Detta har också 

lett till att begreppet har använts i vitt skilda sammanhang och laddats med olika 

innehåll. Begreppet har dock i de flesta sammanhang getts ungefär samma betydelse: att 

vi lär oss under hela våra liv och att vi lär oss om livets alla områden. Begreppet 

förklaras också som diffust enligt Jarvis (2004), eftersom han menar att det både 

kombinerar det individuella lärandet som det institutionella lärandet. Det kan förstås 

både som en individuell process genom hela livet men också som ett utbildningssystem. 

Jarvis (2004) menar även att begreppet dessutom innefattar sociala lärprocesser vilket 

inte gör det enklare.  

 

Livslångt lärande kan enligt Skolverket (1999) beskrivas med ett tvådimensionellt 

ramverk där den livslånga dimensionen innebär att individen lär under hela livet. Idag 

åldras kunskaper snabbt och det är nödvändigt att uppdatera kunskaper och kompetens 

samt att lära nytt. Den livsvida dimensionen tar fasta på att lärande idag sker i ett flertal 

olika miljöer och situationer, inte endast i de formella utbildningssystemen. (Skolverket, 

1999) I det livslånga lärandet menar Ellström, Gustavsson & Larsson (1996) att 

vardagliga sammanhang där vi människor lär och arbetar måste uppmärksammas och 

kombineras med det formella utbildningssystemet. Det krävs distans till och reflektion 

även till det vardagliga lärandet för att det ska kunna utvecklas och för att ny kunskap 

ska kunna utvecklas. Författarna menar att växande kunskapsklyftor i samhället medför 

ett behov av att satsa brett på vuxnas lärande och begreppet livslångt lärande kan 

användas för att utmana de grundläggande strukturerna i både vårt utbildningssystem 

och lärande i arbetslivet. Bauman (2005) menar på att all utbildning i dagens 

föränderliga samhälle måste vara flexibel och livslång för att vara användbar. 

 

Utbildnings-, arbetsmarknads-, närings-, regional- och socialpolitiken har enligt 

Skolverket (1999) ett gemensamt intresse av och ansvar för det livslånga och livsvida 

lärandet. Detta innebär att ansvarsförhållanden ändras och en förskjutning av ansvar för 

utbildning och lärande från den offentliga sfären till den privata och civila har blivit 

aktuell. En mångfald av lärmiljöer, aktörer och huvudmän kräver en fördelning av 

ansvar och uppgifter mellan olika utbildnings- och lärmiljöer. Individen sätts i centrum i 

det livslånga lärandet och i varje skede av livet bör det finnas utbildnings- och 

lärandemöjligheter som är anpassade till individens bakgrund, behov och kompetens. 

Detta innebär att individens ålder inte är relevant utan snarare behovet samt att det finns 

olika utbildnings- och lärandeformer som passar olika individer. (Skolverket, 1999) 
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Livslångt lärande och högre utbildning 

 

Som en strategi för det livslånga lärandet har Skolverket inrättat ett särskilt 

handlingsprogram. Programmet ska enligt Skolverket (1999) skapa en bild och 

överblick av det livslånga lärandet i Sverige samt identifiera och analysera kärnfrågor 

för livslångt lärande. Programmet ska arbeta för att skapa goda förutsättningar för såväl 

livslångt som livsvitt lärande inom skolan. Det livslånga lärandet är enligt Askling, 

Christiansson & Foss-Fridlizius (2001) redan i praktiken förverkligat i den svenska 

högskolan, men en rad åtgärder bör vidtas av såväl statsmakterna som högskolan för att 

det ska kunna realiseras fullt ut. 

 

Livslångt lärande som strategi i högskolevärlden kräver enligt Mark (2009) ett betydligt 

vidare bildningsbegrepp än det som i dag återfinns i högskolelagen. Bildning handlar 

inte bara om akademisk grundad överblick utan även det meningsskapande 

sammanhang som varje individ skapar i sitt liv. Det autonoma självbildandet måste 

införlivas i jaget och tränas genom kontinuerliga överväganden i vardagen, de bör ha sin 

grund i livets bildningsskapande verksamhet och inte i akademisk bildning. Akademisk 

verksamhet och levnadskonst har gemensamt att individer tänker över sitt tänkande och 

skapar kunskap om/av kunskap vilket görs såväl i vardagslivet som i forskning och 

undervisning. Det livslånga lärandet ur ett akademiskt bildningsperspektiv handlar 

enligt Mark (2009) om hur akademin förhåller sig till kunskap genom t.ex. att använda 

kritiska forskningsperspektiv och reflektion där akademins kunskap kopplas samman 

med individers egna livsvärldar. För att högskoleutbildning ska kunna fungera som en 

aspekt av det livslånga lärandet krävs situationer där utbildningens innehåll samspelar 

med individers övriga lärande. Lärandet resulterar i en förändrad världsbild och om 

akademisk kunskapsbildning kommunicerar med bildning som en livsprocess torde det 

uppstå. Mark (2009) hävdar att detta kan uppstå genom att lärare bygger broar mellan 

vetenskapligt grundad kunskap och studenters vardagsvärld. Genom att betrakta 

högskolans undervisning som en del av det livslånga lärandet påverkas synen på 

lärande, pedagogik och förståelse. Arbete med livslångt lärande påverkar dessutom 

högskolans verksamheter t.ex. utbildning, samverkan, studentbemötande, 

kompetensutveckling, jämlikhetsarbete och organisationsutveckling. Livslångt lärande 

som strategi kan leda till att undervisning i högre utsträckning kan innehålla kurser som 

mer svarar mot arbetslivets behov. Utbudet kan enligt detta synsätt bli mer styrt av 

individers behov samt behov av och inom arbetslivet. Det kan leda till en successiv 

marknadsanpassning av högskolors utbildningsutbud, vilket också kan innebära 

arbetsförlagd utbildning. (Mark, 2009) 

 

Det livslånga lärandesystemet förutsätter enligt Skolverket (1999) flexibla 

utbildningsvägar men också att individer känner till vilka möjligheter som finns och 

vilka krav som ställs för olika typer av utbildningar. Detta gör att information och 

vägledning blir nyckelfrågor i det livslånga lärandet. Andra centrala frågor när det 

livslånga lärandet används som handlingsprogram är principer för finansiering, 

validering, uppföljning och utvärdering samt likvärdighet och jämlikhet. (Skolverket, 

1999) 
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Mark (2009) menar på att livslångt lärande betonar att allt lärande ska integreras, både i 

formell undervisning och informellt lärande. Studenten ska vara i centrum och det ska 

vara möjligt för denne att integrera all sin kunskap. Detta ställer krav på pedagogerna att 

kunna möta studenten och kunna koppla samman det som lärs ut i dennes livsvärld. 

Arbetet med det livslånga lärandet kan också handla om att arbeta med förändringar av 

individers möjligheter och förutsättningar genom t.ex. validering. Det kan även handla 

om att göra den omedvetna sociala präglingen medveten och därmed öppna för 

individen att självständigt forma sina förutsättningar för livslångt lärande. Mark (2009) 

menar att om det livslånga lärandet ska bidra till ekonomisk tillväxt i regionen måste 

högskolan bygga nätverk med andra kunskapsorganisationer och andra regionala 

aktörer. Det är av vikt att skapa starka partnerskap för att upptäcka behov av forskning, 

traditionell utbildning, uppdragsutbildning, kompetensutveckling, vidareutbildning osv. 

I diskussionen om livslångt lärande ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är hela 

individens lärprocess utgångspunkten. Ur detta perspektiv menar Mark (2009) att syftet 

är att skapa goda förutsättningar i förhållande till anställningsbarhet, aktivt 

medborgarskap, social inkludering och personlig utveckling. Det handlar om formellt 

och informellt lärande inom alla kunskapsinstitutioner, arbetsplatser och på fritiden. 

 

 

Livslångt lärande och individen 

 

Det livslånga lärandet befinner sig utanför det formella utbildningssystemet och därmed 

också utanför Skolverkets traditionella ansvarsområden. Det livslånga lärandet är enligt 

Skolverket (1999) en syn på utbildning och lärande som erkänner lärande i olika 

miljöer. Detta innebär också en förskjutning av ansvar från stat till individ då 

förverkligandet av livslångt och livsvitt lärande är beroende av vår motivation och 

förmåga att söka upp och tillgodogöra oss möjligheter i lärandelandskapet. Viktigast har 

de enskilda individernas förhållningssätt till sina egna behov av vidarelärande, 

förmågan att lära nytt och attityder till utbildning blivit. Ämneskunskaperna behöver 

kompletteras med lusten att lära, självförtroende, förmåga att behärska förändring och 

att känna trygghet i osäkerheten. (Skolverket, 1999) 

 

Jarvis (2007) menar att vi behöver ett lärande samhälle med ett bredare synsätt än vad vi 

har idag och där lärandet fungerar som ett aktivt medborgarskap, socialisering och 

personlig måluppfyllelse vari anställningsbarhet kommer in. Individer lär sig att bli sig 

själva i det samhälle de är födda i och identifierar sig med samhällets värderingar. 

Lärandet är enligt Jarvis (2007) hjärtat i människan och vi behöver ha en bredare agenda 

på lärandet i det snabba samhälle vi lever i. Vi lär oss hela tiden i alla sociala 

sammanhang och lärprocesserna påverkas av förhållandet mellan människor. 

 

Gustavsson (1996) hävdar att varken den ursprungliga definitionen av livslångt lärande 

av UNESCO:s skrifter från 1970-talets början eller den nyliberala tolkningen under 

1980-talet ger begreppet en fruktbar användning. Han ser livslångt lärande som ett 

integrativt begrepp, dvs. lärande i förhållande till olika åldrar och till olika områden av 

livet där det integrativa för var och en ligger i att försöka se sambanden i lärandet 

mellan olika livsområden, åldrar och livsfaser. Vidare hävdar Gustavsson (1996) att vi 

lär oss i alla vardagliga situationer, i skolan, i umgänget, i föreningen, i hemmet, via 
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massmedia osv. vilket innebär att hela vårt vardagliga liv präglas av olika läroprocesser. 

Den integrativa ambitionen utgår ifrån tanken att inte isolera det lärande som sker i de 

olika områdena eller åldrarna, utan att försöka se sambanden och utnyttja dem 

produktivt. Det som är lärande, dvs. reflektionen över våra uppfattningar om vad som 

sker och våra tankar om det, är enligt Mark (2009) just det som är det karaktäristiska för 

livslångt lärande, tillsammans med att vi kontinuerligt omtolkar våra erfarenheter. 

 

Gustavsson (1996) menar på att om vi utsätter det som redan är bekant för oss, för nya 

tolkningar, så lär vi oss. Omtolkningarna gör vi genom att se det okända genom det vi 

redan känner till. Detta utsätter vi både praktiskt och teoretiskt lärande för. Vi lär oss att 

reflektera över praktiken och utveckla goda verktyg och därmed blir utförandet bättre. 

Kunskap och lärande är som en relation mellan människan och världen. Med 

utgångspunkt i fenomenologi och hermeneutik är kunskap både subjektiv, med fäste i 

personligheten, men samtidigt objektiv, med tanke på att vi med rationella verktyg 

försöker förstå världen. Om personlig integrering av kunskap ska vara möjlig, så måste 

hela personligheten vara med, dvs. intellektet, känslan och viljan. Om vi tvingas 

separera dessa funktioner blir vi splittrade och detta tycks vara ett av den moderna 

människans stora dilemman. Det livslånga lärandet kan inte bortse från detta 

fundamentala behov för människan. Gustavsson (1996, s.65) fortsätter med att säga att 

vi ska: ” […] söka integrerande kunskapsvägar till det som kunde kallas en 

fullständigare tillägnelse av kunskapen.” 

 

Det finns enligt Gustavsson (1996) en tendens i lärprocesser att stanna vid det 

närliggande, bekanta, vardagliga, igenkännbara, självklara och det egentliga utförandet. 

För att komma över den tröskeln måste lärprocesser kompletteras med 

distanseringsmoment. Detta kan innebära att utöka förmågan till kritisk distans, att möta 

det främmande, obekanta och okända utanför vardagen samt de annorlunda och 

kullkastande tolkningarna. Den viktigaste egenskapen menar han är förmågan till 

distansering, att kunna gå utanför det som förefaller vara det självklara och bekanta 

samt att utöka sina tolkningshorisonter. Människan är alltså inte enbart knuten till sitt 

egna språkliga och kulturella sammanhang. Gustavsson (1996) menar att lärprocesserna 

börjar i det personliga men slutar inte där. I mötet med det obekanta och det främmande 

innesluter vi sedan lärdomarna i en ny tolkning av världen. 
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METOD 
 

 

I detta avsnitt redogör vi för de metodval som vi genomgående ställts inför och hur vi 

har handskats med dessa. Vi hoppas att denna transparens i hur vi tänkt och de val vi 

gjort ska bistå läsaren att lättare förstå varför vi fattat de beslut vi gjort. Varje val har 

även kunnat påverka våra resultat tillika som undersökningens reliabilitet och validitet 

varför vi ansett det vara av särskild vikt för er som läsare att kunna följa med i våra 

tankebanor kring våra metodval. 

 

 

Undersökningens utformning 

 

I ett tidigt skede lade vi i vår generella litteratursökning och litteraturgenomgång märke 

till att lärarutbildningar och läraryrket har många mentorskapsprogram men även att 

mentorskap för kvinnor inom mansdominerade högre utbildningar och yrken är vanligt. 

Vår nyfikenhet väcktes om förekomst av mentorskap inom högre utbildning i allmänhet 

och för personalvetarprogram i synnerhet. Med lite tur hörde vi, under rasten till ett 

uppsatsseminarium, talas om Dynamicus mentorskapsprojekt för personalvetarstudenter 

vid Uppsala universitet. Vår strävan att undersöka mentorskap från olika håll resulterade 

i en studie genomförd i tre delar. Parallellt med vår begreppsstudie genomfördes två 

informantintervjuer för att få mer inblick i det specifika mentorskapsprojektet som vi 

undersökt. Därefter skickades en enkät ut till samtliga universitet/högskolor som ger 

personalvetarprogram i Sverige för att ta reda på förekomsten av mentorskap kopplat till 

dessa program. För att öka vår förståelse i hur mentorskap upplevs av studenter inom 

högre utbildning valde vi även att genomföra respondentintervjuer med adepter ur 

Dynamicus mentorskapsprojekt. 

 

 

Avgränsningar 

 

Vi har, även om det hade varit intressant, avgränsat oss från att ta in genusaspekter och 

tidsmässiga aspekter, t.ex. hur länge ett visst personalvetarprogram har bedrivit 

mentorskap. Därför har vi inte heller ansett det nödvändigt att redogöra för kön på de 

informanter och respondenter som medverkar i vår undersökning. Vi har även valt att 

avgränsa oss till att endast ta med de delar av det livslånga lärandet som kan användas 

till att diskutera våra resultat.  

 

I nästa avsnitt kommer vi först att redogöra för litteraturen kring mentorskapsområdet, 

hur sökning av vald litteratur gått till samt vilka ev. konsekvenser de litteraturval vi 

gjort kan ha fått för undersökningen. Därefter kommer vi att diskutera de val vi gjort i 

arbetets respektive delar, dvs. begreppsstudien, enkätstudien samt intervjustudien. 
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Litteratur 

 

Det finns mycket skrivet inom ämnet mentorskap, såväl på svenska som internationellt. 

Vid litteratursökningar har det varit svårt att utläsa litteraturens innehåll, då mycket 

litteratur faller inom såväl den populärvetenskapliga genren som företagsekonomisk 

litteratur. Att litteratur återfinns av den företagsekonomiska sorten kan bero på att stor 

del av litteraturen berör frågor om hur man startar mentorskapsprogram samt att en del 

av mentorskapslitteraturen är författad av olika företags- och organisationskonsulter 

eller ansvariga för projektledning av mentorverksamhet. 

 

Då vi bestämde oss för att skriva om mentorskap inom högre utbildning fann vi det 

svårt att hitta litteratur som överhuvudtaget handlade om mentorskap och högre 

utbildning. Den författare som vi först kom i kontakt med som skriver inom ämnet är 

Ulla Lindgren (1997) och hennes licentiatavhandling. Utifrån den blev vi medvetna om 

den begreppsförvirring som råder men vi fick också tips om andra författare som kunde 

vara gångbara i vår studie. En allmän sökning på mentorskap gav många träffar, dock sa 

de inte så mycket om böckernas innehåll. Vi märkte också ganska snart att stor del av 

litteraturen berör just sammanblandningen av såväl mentorskapsbegreppet som 

närliggande begrepp samt mentorskapets historiska bakgrund. Ur den litteratur som vi 

funnit relevant för vår studie har vi också kontinuerligt studerat respektive 

litteraturförteckning för att få ytterligare tips om författare och litteratur men även för 

att se vilka författare som är återkommande i litteraturen. De författare som främst 

nämns i litteraturen inom området oavsett om den handlar om mentorskap, coaching 

eller handledning är Gunilla Arhén, David Clutterbuck, Gordon F. Shea samt Margo 

Murrey & Marna A. Owen. 

 

Mentorskap som begrepp är populärt idag och vi har stött på en stor andel normativ 

litteratur i form av handböcker med råd och tips till mentorer. Vi har dock valt litteratur 

som företrädesvis är primärkällor, aktuell, vetenskaplig samt relevant i förhållande till 

vår undersökning. Vi har tagit hänsyn till författarnas bakgrund samt deras teoretiska 

perspektiv tillika som att årtal för publicering har varit av viss betydelse.  

 

Precis som svensk litteratur uppvisar även den internationella litteraturen brister dvs. att 

mentorskap endast belyses utifrån antingen adeptens eller mentorns perspektiv. Fler 

studier som tar upp båda parternas perspektiv samt deras framåtskridande efterfrågas 

tillika som en utveckling av själva teoriutvecklingen vad gäller mentorskapet och dess 

skeende söks (Young & Perrewe, 2000). 

 

En aspekt som vi dock vill uppmärksamma vad gäller litteraturen inom 

mentorskapsområdet är att den visar på en företrädesvis positiv bild av mentorskap. 

Endast en författare har problematiserat mentorskapet utöver de rent praktiska 

aspekterna (Cullingford, 2003), varför vårt litteraturval möjligen saknar en kritisk 

angreppsvinkel. Då det finns gott om såväl svensk som internationell litteratur som mer 

eller mindre berör samma aspekter bedömer vi att vårt val av litteratur inte påverkats av 

att vi företrädelsevis valt svensk litteratur. Vi ser därför inte några hinder med att 

litteraturen i vår studie innehåller såväl amerikansk och brittisk som svensk litteratur.  
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Litteratursökning 

Då sökning på mentorskap inom högre utbildning gav för oss få värdefulla träffar blev 

vår utgångspunkt att söka efter litteratur med en mer allmän koppling till mentorskap. 

De huvudsakliga sökorden har varit: mentor*, student, högskola, högre utbildning samt 

arbetsliv i Uppsala universitetsbiblioteks katalog DISA och i DiVa efter publikationer. 

Sökningar i LIBRIS
7
 har genomförts endast då sökt litteratur inte har återfunnits i 

Uppsala. För att hitta relevanta artiklar har vi sökt i ämnesdatabasen ERIC (CSA)
8
 med 

hjälp av tidigare nämnda sökord. Artiklar hittades även i annan litteratur varför vi då har 

sökt direkt efter tidskriften. Litteratursökning genomfördes också för det livslånga 

lärandet i DISA, men då med sökorden: livslångt lärande samt lifelong learning. Vid 

sökning av litteratur till det livslånga lärandet fann vi mer litteratur skriven på engelska 

än svenska medan litteratur rörande mentorskap fanns att finna i överflöd på båda 

språken. Vi fann ganska snabbt en mättnad kring sökningen inom mentorskapsområdet 

och det livslånga lärandet, dvs. att ytterligare genomgång av andra författare uppvisade 

samma återkommande bild.  

 

En sökning via Google på Internet gav oss en bild av hur mentorskap används i 

samhället. Sökorden bestod av: mentor, international mentor, mentor online, 

mentoronline, mentor arbete, EU-projektet mentorskap & kompetensutveckling, EU 

OCH mentorskap. I syfte att undersöka vilka områden kring mentorskap som tidigare 

varit av intresse att studera gjordes också en sökning på befintliga uppsatser 

(www.uppsatser.se). Även denna sökning och kategorisering bidrog till att ge en bild av 

vad mentorskap kan användas i för syften. 

 

Uppsatssökningen var en s.k. avancerad sökning som genomfördes på 

www.uppsatser.se med sökordet mentorskap. Den visade ett resultat på 48 uppsatser 

varav två av dem förekom två gånger, varför vi endast använt 46 uppsatser i vår 

kategorisering. Vi valde att kategorisera uppsatserna för att på så sätt få en överblick av 

vad som tidigare var undersökt inom mentorskapsområdet (bilaga 2). För att kunna 

placera in de 46 uppsatser som vi hittade i vår sökning, läste vi respektive uppsats 

abstrakt för att skapa oss en bild av vad som hade undersökts i uppsatsen. Därefter 

tematiserade vi ihop de uppsatser som vi tyckte behandlade samma område, varpå det 

för oss framkom sju tydliga områden. Den första kategorin, Mentorskap som ledar- och 

chefsutveckling inom organisation innehåller två uppsatser som just behandlar att 

mentorskap används för ledar- och chefsutveckling. Den andra kategorin, Mentorskap i 

läraryrket, innehåller 12 uppsatser som behandlar mentorskap för lärare i läraryrket. En 

av dessa uppsatser behandlar lärarstuderandes mentorsböcker. Den tredje kategorin, 

Mentorskap i organisation, innehåller åtta uppsatser och behandlar 

mentorskapsprogram som genomförs på företag eller i en organisation. Den fjärde 

kategorin, Mentorskap som lärande, kompetensutveckling och förändringsarbete, 

innehåller nio uppsatser och behandlar mentorskap som en form av utveckling, lärande, 

kompetensutveckling och förändringsarbete. Den femte kategorin, Mentorskap i grund- 

och gymnasieskolan, innehåller sex uppsatser och behandlar mentorskap som alternativ 

utveckling för grund- och gymnasieelever. Den sjätte kategorin, Mentorskap i 

                                                 
7
 Nationell söktjänst.  

8
 Står för Education Resources Information Center - Educational Resources. 

http://www.uppsatser.se/
http://www.uppsatser.se/
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högskoleutbildning, innehåller endast två uppsatser och dessa behandlar utexaminerade 

hälsoutvecklare respektive musiklärare och deras syn på utbildning och arbetsliv. Den 

sjunde och sista kategorin, Mentorskap för kvinnligt ledar- och chefskap, innehåller sju 

uppsatser och behandlar mentorskap som en alternativ väg för att utveckla kvinnligt 

ledar- och chefskap. 

 

 

Begreppsstudie 

 

Som en del av vår metod valdes begreppsstudie, dels för att kunna svara på hur 

mentorskapsbegreppet kan relateras till närliggande begrepp, dels för vad som är 

utmärkande för mentorskapsbegreppet. Pga. bristande konsensus kring begreppet 

mentorskap blev det viktigt för oss att försöka ta reda på vad begreppet egentligen står 

för. För att förstå innebörden och betydelsen av orden mentor och mentorskap behövde 

vi därför ställa dem mot andra närliggande begrepp då många begrepp går in i varandra 

och används synonymt. För detta bedömde vi begreppsstudie som den lämpligaste 

metoden. 

 

De närliggande begrepp som vi valde att studera var i huvudsak: lärare, coach, rådgivare 

och handledare. Därutöver begreppsliggörs även begreppen mäster/lärling, tutor och 

fadder som också har ett nära samband med mentorskapsbegreppet men då främst 

historiskt. Alla dessa närliggande begrepp valdes dels för att annan litteratur ofta 

hänvisade till dessa men även vår egen synonymjämförelse (bilaga 1) visar på att just 

lärare, coach, rådgivare och handledare tenderar till att gå in än mer i 

mentorskapsbegreppet än synonymer som därutöver används. Då vi utöver att få en 

förståelse för dessa begrepp även ville komma åt de ursprungliga betydelserna av dessa 

begrepp samt ta reda på hur de används i nutid fann vi begreppsstudien som särskilt 

lämpad för detta ändamål. Mentorskapsbegreppet har studerats genom att det ställts mot 

närliggande begrepp för att på så sätt utläsa skillnader och likheter dem emellan, men 

även för att tydliggöra vad som är utmärkande för mentorskapsbegreppet. 

Begreppsstudien utgörs av avsnittet Mentorskap som återfinns senare i uppsatsen. 

 

 

Enkätstudie 

 

För att undersöka förekomsten av mentorskap vid personalvetarprogram i Sverige valde 

vi att skicka ut en elektronisk enkät till samtliga programansvariga. Viss information 

gick att utläsa på respektive universitets/högskolas hemsida, dock fanns det inte alltid 

information kring mentorskap att tillgå på hemsidorna. Eftersom Dynamicus 

mentorskapsprojekt bedrivs av studentföreningen vid Uppsala universitet antog vi att så 

även kunde vara fallet vid andra personalvetarprogram i Sverige, varvid vi valde att 

utforma en enkät (bilaga 3). 
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Urval enkätutskick 

För att undersöka förekomsten av mentorskap på personalvetarprogram fick vi därför 

börja med att ta reda på vilka universitet/högskolor som anses auktoriserade för att 

utfärda examina. På Högskoleverkets hemsida framgick att 47 stycken 

universitet/högskolor har rätt att utfärda examina inom grundläggande 

högskoleutbildning och forskarutbildning. Vi gick in på samtliga 47 

universitets/högskolors hemsidor för att ta reda på vilka lärosäten som ger 

personalvetarprogram (se litteraturförteckning över respektive universitets/högskolas 

hemsida). Av dessa 47 hittade vi 19 universitet/högskolor som bedriver 

personalvetarprogram. Personalvetarprogram kan enligt SACO
9
 gå under olika 

benämningar precis som begreppet personalvetare, varför vi har valt vissa ramar för 

vilka utbildningsprogram som vi anser kan ingå under begreppet personalvetarprogram. 

Urvalskriterierna har varit att programmet ska ges på heltid dvs. inte bara vara en kurs. 

Vidare ska det tydligt i programinformationen på respektive universitets/högskolas 

hemsida framgå att utbildningsprogrammet kan leda till arbete med personalrelaterade 

frågor. Ytterligare ett kriterium var att programmet ska ge 180 högskolepoäng (hp). 

Göteborgs universitet ger även ett program som heter Arbetsvetarprogrammet för 

analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad på 180 hp. I dess kursbeskrivning 

av vad arbetet ska leda till fann vi dock ingenting om personalfrågor varför denna 

uteslöts ur undersökningen. Ytterligare ett program, Personalekonomi på 120 hp vid 

Högskolan Väst, exkluderades enbart på grundval av att programmet inte ger 180 hp. I 

samband med att vi fastställde våra urvalskriterier studerade vi även Bolognaprocessen 

samt hur den har påverkat högskoleutbildningar och dess examina. Detta gjordes då 

högre utbildning precis genomgått en stor förändring där anpassning till en allmän 

europeisk standard skett. 

 

 

Enkät och följebrev 

För att ta reda på förekomsten av mentorskap vid Sveriges universitet/högskolor beslöt 

vi oss för att konstruera en elektronisk enkät. I jämförelse med en postenkät som skulle 

ta tid att skicka ut, att få in samt att skicka påminnelsebrev ansåg vi att det tidsmässigt 

skulle underlätta för oss och för respondenterna att skicka enkäten elektroniskt. Vi såg 

även en logistisk fördel med att hantera enkäten elektroniskt då vi undkom att kopiera 

upp enkäter samt betala porto för att skicka dessa. Fördelen för respondenterna är att de 

kan svara direkt på datorn och även kopiera in redan befintlig datatext om mentorskap 

in i enkäten. En fördel för oss var också att direkt kunna hantera enkätsvaren 

elektroniskt. Följebrev och enkät sattes ihop till ett dokument som bifogades mailet (se 

bilaga 3 för utformandet av dessa). Följebrevet följer de rekommendationer om 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet som ges av Ejlertsson 

(2005). I följebrevet framgår det tydligt vilket universitet och institution vi tillhör samt 

adresserna till vår studentmail. Ärenderaden i följebrevet visar tydligt vem enkäten 

vänder sig till samt vilka som ingår i undersökningen. Därefter presenterar vi oss, var 

och vad vi läser samt informerar om namnet på vår handledare. I nästkommande stycke 

                                                 
9
 Står för Sveriges akademikers centralorganisation och består av olika fack- och yrkesförbund. 
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redogör vi för vår avsikt för att därefter upplysa dem om att deras medverkan är 

frivillig. Stor vikt läggs även vid att meddela de programansvariga att vi varken 

kommer att kunna garantera anonymitet eller konfidentialitet, då dessa uppgifter bl.a. är 

offentliga via respektive universitets/högskolas hemsida, men att vi naturligtvis inte 

kommer att använda namnen i uppsatsen och att uppgifterna kommer att behandlas med 

omdöme. Avslutningsvis tackar vi på förhand för deras medverkan. Stor tanke lades vid 

att följebrevet skulle kännas riktat till ”just dem” för att på så sätt öka svarsfrekvensen.  

 

Genom att operationalisera våra frågeställningar i en schematisk matris med 

analysenheter och variabelvärden fick vi fram vilka frågor som var av vikt att ställa för 

att få svar på förekomsten av mentorskap på personalvetarprogram inom högre 

utbildning (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). På det lärosäte vi 

studerar förekommer ingen arbetsförlagd praktik i samband med 

personalvetarprogrammet men däremot ett mentorskapsprojekt. I vår undersökning 

växte därför en hypotes fram som består i att avsaknad av praktik kan ha ett samband 

med förekomst av mentorskap inom högre utbildning. En fråga om förekomst av praktik 

finns därför med i enkäten. Enkätsvaren genererade information om ett flertal varianter 

som mentorskap och praktik kan anta. 

 

I enkäten önskade vi därmed få svar på:  

 

 Förekomst av organiserat mentorskap på programmet 

 Varför man har valt att använda sig av mentorskap 

 Vem/vilka som organiserar mentorskap vid programmet 

 

Enkäterna mailades ut från ett utav våra studentmailkonton vi erhållit via Uppsala 

universitet. I ärenderaden skrev vi Enkät mentorskap och i själva mailet beskrev vi att 

det bifogat fanns en enkät med sex frågor och att denna skickas till just Dig som är 

programansvarig för NN-programmet. Vid ev. frågor meddelade vi att de kunde maila 

oss. Mailet skrevs sedan under med mailkontohavarens namn. Eftersom mailadressen 

består utav personnamn valde vi att inte skriva under med två namn vid det första 

tillfället. Däremot förekommer bådas namn i det bifogade följebrevet/enkäten samt vid 

påföljande korrespondens. Något massutskick gjordes inte utan mail med bifogad fil 

skickades ut enskilt till varje programansvarig och för varje nytt mail bytte vi ut namnet 

på programmet så att det skulle överensstämma med det mottagande 

universitetets/högskolan. 
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Påminnelsemail 

Så snart svar inkommit skickades ett mail i retur där vi tackade för deras medverkan. 

Om svar inte inkommit efter sista svarsdag skickades ett påminnelsemail 2-3 dagar efter 

det datumet. De hade då haft ca två veckor på sig att returnera enkäten ifrån första 

utskicket. Vid påminnelsemailet ändrade vi datum i följebrevet till dåvarande dags 

datum samt ersatte sista svarsdatumet med att vi skulle vara mycket tacksamma över att 

få enkäten besvarad så fort som möjligt. För ytterligare detaljer kring utformandet av 

påminnelsemail, se bilaga 4. I mailet skrev vi att vi för nästan två veckor sedan hade 

skickat ut en enkät om mentorskap till den programansvarige och att vi ännu inte hade 

fått in något svar ifrån just dem varför vi bifogar enkäten igen. Vi informerade återigen 

om att deras deltagande var frivilligt men att vi värdesatte just deras medverkan då den 

har stor betydelse för undersökningens kvalitet. I ärenderaden lade vi till Påminnelse 

efter Enkät mentorskap. Efter sista svarsdag hade 12 svar inkommit, efter första 

påminnelsen inkom ytterligare fyra enkätsvar. En vecka efter den första påminnelsen 

skickades den andra och sista påminnelsen ut. Samma ändringar gjordes som vid första 

påminnelsen och i mailet ändrade vi endast tiden dvs. att det nu gått nästan tre veckor 

sedan vi mailade ut enkäten första gången. Den andra påminnelsen resulterade endast i 

att ytterligare ett enkätsvar kom in. De enkätsvar som inkom efter påminnelsemail fick 

även de ett mail i retur där vi tackade för deras medverkan.  

 

Vi skickade ut enkäten till 19 stycken universitet/högskolor, varav en högskola 

(Linnéuniversitetet) har två personalvetarprogram. Enkäten skickades därför till totalt 

20 personalvetarprogram. Sammanlagt inkom svar från 17 program, tre program 

återkom aldrig med enkätsvar, dvs. att dessa tre har vi räknat som bortfall. Vid sista 

svarsdatum hade svar inkommit från 12 personalvetarprogram och efter första 

påminnelsen inkom svar från ytterligare fyra. Efter den andra påminnelsen inkom 

ytterligare ett svar. Vi har därmed en svarsfrekvens på 85 % vad gäller vår 

enkätundersökning, vilket får anses vara en mycket god svarsfrekvens. Vanligtvis anses 

ett bortfall på 20-35% som normalt (Esaiasson et.al., 2007). 

 

 

Programansvariga 

Vi ville att enkäten skulle besvaras av programansvariga då vi tror att de borde ha mer 

detaljerad kännedom än t.ex. studievägledare. Studievägledare är de som oftast återfinns 

på programmens informationsbeskrivningar varför vi har fått söka upp programansvarig 

antingen via respektive universitets/högskolas hemsida alternativt ringt till deras växel. 

Enkät och följebrev mailades till respektive programansvarig vid de 19 

universiteten/högskolorna, totalt sett mailades dock 22 programansvariga. Då ett 

lärosäte hade två program skickades enkäten till respektive programansvarig. I övriga 

fall fanns det ett program som hade valt att dela upp programansvaret på två personer 

varför de två fick var sin enkät. Vidare hade ytterligare ett program olika 

programansvariga beroende på val av ämnesinriktning, varför även de båda mottog 

varsin enkät med följebrev. I de fall då det fanns två programansvariga mailades båda 

samtidigt så att de på så sätt fick kännedom om att enkäten skickats till dem båda. 
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Oavsett hur många programansvariga som enkäten skickades till vid respektive program 

har endast ett enkätsvar per program tagits med i resultatet för undersökningen. Vi anser 

dock inte att detta utgjorde något problem då endast en programansvarig per program 

svarade på enkäten. Internt bortfall, dvs. uteblivna svar vid enstaka frågor, har 

förekommit men inte metodiskt vid en och samma fråga varför vi har tolkat det som att 

det är individuella aspekter i utbildningsprogrammet vid respektive universitet/högskola 

som påverkat hur svaren kunnat utformas. Just dessa individuella aspekter uppfattar vi 

har betydelse eftersom det kan särskilja ett universitet/högskola ifrån en annan och 

därmed bidra till att studenter söker sig just dit. Denna information har dock i vår 

undersökning inte varit särskilt relevant varför vi inte använt oss av dessa upplysningar.  

 

I några få fall har programansvariga inte besvarat enkäten utan vi har blivit 

vidarebefordrade till att kontakta någon annan för att erhålla information. Detta har då 

gällt de universitet/högskolor som utövar samarbete med t.ex. JUSEK
10

 och Advantum 

Kompetens
11

 och där studentföreningarna står för mentorskapsprojekten. Då enkäten var 

utformad för personalvetarprogram vid universitet/högskolor skickade vi istället en 

förfrågan via mail om de skulle kunna beskriva hur mentorskapsprojektet fungerar/är 

arrangerat för personalvetarstudenterna vid aktuellt universitet/högskola och om de t.ex. 

kunde informera oss om varifrån mentorn kommer, hur ofta adept-mentor träffas samt 

hur länge mentorskapsprojektet pågår för adept-mentorparen osv. Detta för att vi i 

möjligaste mån skulle kunna få fram jämställbara svar såsom i enkäten. I mailet 

presenterade vi oss samt informerade dem om varifrån vi hade fått deras 

kontaktuppgifter. 

 

 

Intervjustudie 

 

Informanter 

Efter att vi kommit i kontakt med en personalvetarstudent som deltar i 

studentföreningen Dynamicus mentorskapsprojekt uppkom ett genuint intresse för 

projektet varför vi per telefon tog kontakt med Dynamicus Företags- och 

Arbetslivsutskott (FA) som organiserar projektet. Först fick vi ta del av det som 

Dynamicus kallar för sin ”lathund” för deras mentorskapsprogram 2009/2010. 

Lathunden gav oss uppfattningen att projektet är strukturerat men med stort utrymme 

för individuell påverkan. Lathunden används som ett överlämningsdokument 

projektgrupper emellan varför den inte innehåller fakta såsom antal, bakgrund osv. Vi 

ansåg därför att en informantintervju blev nödvändig. 

 

Vi blev hänvisade till den i projektgruppen som hade längst erfarenhet av projektet och 

vi gjorde bedömningen att denne kunde ge oss den bästa informationen ur Dynamicus 

perspektiv. Vi genomförde därefter intervju med denne projektledare för Dynamicus 

mentorskapsprojekt för att få en uppfattning om hur projektet organiseras (se bilaga 5 

                                                 
10

 Fackförbund för jurister, systemvetare, civilekonomer, personalvetare och samhällsvetare (JUSEK).  
11

  Är ett kompetensutvecklingsföretag som stöttar Dynamicus mentorskapsprojekt. 
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för intervjuguide med informant från Dynamicus). Av vikt för vår undersökning var att i 

ett första skede göra en bedömning av i vilket syfte Dynamicus anordnar 

mentorskapsprojekt. Intervjun genomfördes på universitetet i ett bokat grupprum, där 

såväl bandspelare användes och anteckningar togs. Intervjun tog ca en timme. 

Informantintervjun med Dynamicus gav en bild av projektets upplägg och hur det är 

tänkt att fungera. Lathunden tillsammans med informantintervjun hjälpte oss att se 

adepterna och mentorerna i projektet som ett möjligt empiriskt underlag i vår 

undersökning. 

 

I informantintervjun framkom att Dynamicus mentorskapsprojekt stöttas av ett 

kompetensutvecklingsföretag, Advantum Kompetens, varför vi även ringde Dynamicus 

kontaktperson på Advantum Kompetens. Vi blev då hänvisade till den person på 

företaget som hade mest erfarenhet inom mentorskapsområdet och av stöttning mot 

studentföreningar, varför vi gjorde bedömningen att denne var lämplig som informant. 

Informantintervjun (se bilaga 6 för intervjuguide med informant från Advantum 

Kompetens) genomfördes i en mindre konferenslokal på ett hotell i Uppsala, i 

anslutning till Advantum Kompetens morgonkonferens. Intervjun tog ca 40 minuter och 

närvarade gjorde även informantens medarbetare tillika Dynamicus kontaktperson. Vid 

intervjun framkom att Advantum Kompetens även stöttar mentorskapsprojektet på 

Stockholms universitets personalvetarprogram. Vårt intresse väcktes ytterligare för att 

undersöka förekomsten av mentorskap i samband med personalvetarprogram i och med 

att vi fick reda på att mentorskap inte enbart bedrivs på personalvetarprogrammet vid 

Uppsala universitet. 

 

Båda informantintervjuerna renskrevs av samma person som huvudsakligen hade hållit i 

intervjuerna. Intervjupersonerna informerades om att informationen de lämnade skulle 

användas i vår uppsats. Vi fick tillåtelse att namnge organisationernas namn, dock har vi 

valt att inte namnge själva personerna som bidragit med information under intervjuerna. 

Informanterna har varit betydelsefulla för vår undersökning i och med att de förfogar 

över unik information som hade varit svår att erhålla av andra individer (Esaiasson 

et.al., 2007). Vi är medvetna om att informanternas neutralitet skulle kunna ifrågasättas, 

särskilt då de båda återger en positiv bild av mentorskap. Dock upplever vi inte att den 

information som informanterna bistått oss med har varit av direkt subjektiv karaktär då 

det snarare har handlat om att få fram information. Information framkommen ur dessa 

två informantintervjuer återfinns i avsnittet Dynamicus mentorskapsprojekt.  

 

 

Urval 

Som komplement till enkätundersökningen och informantintervjuerna kände vi att vi 

även ville få en inblick i personalvetarstudenters upplevelser av mentorskap. Vi 

beslutade oss därför för att genomföra intervjuer med adepter ur Dynamicus 

mentorskapsprojekt för att på så sätt kunna ta del av deras personliga erfarenheter och 

även få en djupare förståelse för deras upplevelser. Vid valet av respondenter är man 

oftast inte lika bunden vid den specifika personen, de är lättare att byta ut (än t.ex. 

informanter) eftersom de inte är intressanta som individer i sig utan däremot de 

tankekategorier som de kan tänkas bidra med och exponera (Esaiasson et al., 2007). 

Dock har det ändå funnits överväganden att ta hänsyn till. Även här har vi följt 
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rekommendationerna för informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekraven som ges av Ejlertsson (2005). Vi fick via mail en lista på samtliga 

adepter ur projektet 2009/2010 av vår informant vid Dynamicus. Ur denna lista strök vi 

de adepter som vi har läst/läser tillsammans med för att ev. förförståelse om varandras 

uppfattningar inte skulle påverka själva intervjusituationen. Det återstod därefter 18 

adepter där alla fick en förfrågan via mail om att medverka i en intervju med ganska 

kort varsel i Uppsala (bilaga 8). Tre olika datum erbjöds. Syftet var att intervjua så 

många som möjligt tills mättnad uppnåddes i intervjusvaren. Av naturliga skäl föll 

flertalet bort då de ej längre hade Uppsala som boendeort, medan åter andra föll bort 

pga. de korta tidsförhållandena. Framför allt pga. det korta tidsintervall som erbjöds 

adepterna för att ställa upp på intervju genomfördes endast tre respondentintervjuer. 

Mail med förfrågan skickades endast ut en gång och då som ett massutskick, vilket kan 

ha påverkat det låga intresset. Vi ville inte skicka påminnelser eller på annat sätt få 

adepterna att känna som att det inte var frivilligt att ställa upp på en intervju. Detta för 

att vi inte kunde erbjuda dem fler än tre datum som dessutom låg nära inpå i tiden. 

 

 

Adepter 

Intervjuguiden (se bilaga 7) konstruerades för att fånga adepternas egna tankebanor och 

erfarenheter av hur de har upplevt mentorskap. Det kan sägas vara en halvstrukturerad 

intervju i syfte att erhålla beskrivningar av den intervjuades tankebanor för att man 

sedan ska kunna tolka de beskrivna fenomenens mening (Kvale, 1997). Vi ville försöka 

fånga de intervjuades synvinkel för att därefter utveckla förståelse och mening ur deras 

upplevelser (Kvale, 2009). 

 

Samtliga intervjuer genomfördes inom universitetets lokaler i lugn miljö så att 

bandspelare kunde användas. Intervjuerna tog inte mer än ca 30 minuter var. Alla tre 

intervjuerna genomfördes på samma sätt dvs. samma person höll i intervjun vid 

samtliga tillfällen medan samma (den andra) personen förde stödanteckningar samt 

inflikade under intervjuns gång. Samtliga intervjupersoner informerades också om hur 

det inspelade materialet skulle användas och att deras namn ej skulle användas i 

uppsatsen. Efter genomförd intervju renskrevs respektive intervju av intervjuaren.  
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DYNAMICUS MENTORSKAPSPROJEKT 
 

 

Informationen nedan om Dynamicus mentorskapsprojekt är sammanfattad främst 

utifrån informantintervjun med en ur Dynamicus mentorskapsprojektgrupp, men även 

kompletterad med information från Dynamicus ”lathund”. Även informationen i nästa 

avsnitt, om Advantum Kompetens, är hämtad från informantintervju med kontaktperson 

från Advantum Kompetens. 

 

Dynamicus har bedrivit mentorskapsprojekt från år 2004, dock finns det ingen direkt 

dokumentation kring projektets historia, skapande, mål och syfte. Dynamicus är 

personalvetarnas studentförening vid Uppsala universitet och drivs ideellt av 

studenterna själva. Ett av föreningens övergripande syften är att inför framtiden skapa 

förutsättningar för personalvetarstudenter genom kontakter med arbetslivet. 

Projektgruppen för mentorskap finns organiserad inom Dynamicus Företags- och 

Arbetslivsutskott (FA). Vanligtvis består projektgruppen av fyra personer. Respektive 

projektgrupp startar upp varje nytt helår med förberedelser och arbetar totalt sett i 1,5 år 

med projektet. En erfarenhetsöverlämning genomförs också alltid från avgående till 

pågående projektgrupp. Det första halvåret samlar projektgruppen in intresserade 

adepter och mentorer via att bl.a. lägga ut en intresseanmälan på hemsidan, en för 

adepter och en för mentorer. Mail skickas även till tidigare mentorer med en förfrågan 

om fortsatt medverkan. Projektstarten för adepter och mentorer går varje hösttermin för 

att avslutas efter vårterminen. Kriterier för att få delta i projektet för adepter är att de 

ska vara medlemmar i Dynamicus, vara personalvetarstudenter och befinna sig på sin 

fjärde termin av studierna. För mentorer är kriterierna att de ska jobba inom HR
12

-

området eller med andra liknande frågor. Mentorer har projektgruppen rekryterat från 

tidigare års mentorskapsprojekt, via mentorers bekanta men även genom egna kontakter. 

Projektgruppen anser själva att mest arbete har behövt läggas vid att få fram mentorer. 

Många av mentorerna befinner sig i Stockholm och projektgruppen försöker i 

möjligaste mån tillgodose adepternas önskemål om att få en mentor på den ort de 

önskar. 

 

2009/2010 års projekt har innefattat 24 mentorskapspar medan föregående års projekt 

innefattade 11 par. Under en kickoff presenteras det aktuella projektet för deltagande 

adepter och mentorer och tillfälle ges även för att prata med varandra. 2009/2010 års 

kickoff genomfördes på Hotell Linné i Uppsala. Adepter och mentorer parades efteråt 

ihop utifrån adepternas önskemål. Efter att ha fått tillgång till den kortfattade 

information som projektgruppen sammanställt om varje mentor fick adepterna teckna 

ner sina 1:a, 2:a och 3:e handsval av mentor. Därpå såg projektgruppen till att så många 

som möjligt av adepterna fick sitt 1:a handsval. Att hitta sin egen mentor uppmuntrades 

också från projektgruppen, dock nappade ingen student på det i denna omgång. 

Nuvarande projektgrupps rekommendation är att mentorskapsparen ska träffas tre till 

sex gånger på ett år, till nästa års projekt kommer de dock att rekommendera 10 träffar 
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 Står för Human Resources vilket innebär personalfrågor eller personalavdelningen på ett företag  

    (Wikipedia). 
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per år pga. att flera mentorskapspar uttryckt att det skulle ge mer med fler antal träffar. 

Projektet knyts samman genom en avslutande enkät till adepter och mentorer.  

 

Enligt Dynamicus är projektidén från början sprungen ur personalvetarnas sparsamma 

koppling till arbetslivet. Eftersom personalvetarprogrammet vid Uppsala universitet inte 

har någon praktik menar de att ett behov av närhet till kommande yrkesliv har 

aktualiserats. Dynamicus driver projektet i syfte att bygga en bro mellan student- och 

arbetslivet. Den nu sittande projektgruppen i Dynamicus upplever att studenterna är 

nyfikna på arbetslivet och att de vill få en inblick i det. De upplever också ett ökat 

intresse från studenter av att få delta i mentorskapsprojektet.  

 

Mentorskapsprojektets budget är knapp och regleras via Dynamicus kassör. Summan är 

densamma från år till år oavsett antal deltagare. Budgeten räcker i princip enligt 

Dynamicus endast till enklare förtäring på kickoffen. För underlag och stöttning har 

projektgruppen fått hjälp av Advantum Kompetens. 

 

 

Advantum Kompetens 

 

Advantum Kompetens är ett kompetensutvecklingsföretag som i 10 år har jobbat med 

utbildningsfrågor samt strategiska kompetensfrågor. Företaget finns i Stockholm, 

Göteborg och Malmö och består idag av totalt 35 personer. De har även ett säljkontor i 

Uppsala varför de har haft möjlighet att stötta Dynamicus mentorskapsprojekt. 

Advantum Kompetens arbetar såväl i privat som offentlig sektor samt väldigt brett i alla 

branscher. Företagets egen kompetens inom mentorskapsområdet handlar om att 

försöka säkerställa att aktuell organisation får till den ram som omger ett 

mentorskapsprogram på ett så bra sätt som möjligt, dvs. att mentorskapsprogrammet har 

ett tydligt syfte och en tydlig målbild samt att ett visst mått av struktur finns. Advantum 

Kompetens roll består vanligtvis i att stödja, vägleda och utbilda och då i synnerhet 

ledare och mentorer. Att hitta mentorer är dock upp till företagen och studenterna själva. 

Mentorskap är ingen stor verksamhet hos Advantum Kompetens men den finns där, 

vissa år kan det därför vara mer och andra år mindre. 

 

Advantum Kompetens upplever att användandet av mentorskap har förändrats över tid 

och då i samband med konjunkturförändringarna i samhället. Informantens personliga 

iakttagelse är att organisationer vid dåliga tider och lågkonjunktur använder mentorskap 

istället för annan kompetensutveckling. På så sätt använder de sina egna resurser, varför 

det då inte blir så kostsamt för företagen. 

 

Advantum Kompetens stöttar de mentorskapsprojekt som drivs av personalvetarnas 

studentföreningar vid såväl Uppsala universitet som Stockholms universitet. De ger sitt 

stöd till dessa studentföreningar då de anser sig ha gemensamma intressen inom HR-

området. Företaget för även en del diskussioner med Lunds personalvetarprogram, men 

inget mer är än så länge bestämt. Advantum Kompetens anser att det är viktigt att stötta 

personalvetarprogrammet med mentorskap då de upplever ett stort glapp mellan 

utbildning och arbetsliv för personalvetarstudenter. Mentorskapet syftar till att ge 

studenterna förståelse, insikter och erfarenhet av arbetslivet. De anser vidare att 
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mentorskap skulle kunna ingå i utbildningsprogrammet eftersom de menar att det först 

är under denna aktivitet som de flesta studenter kommer fram till vad det framtida 

jobbet går ut på. Det framtida personalyrket är väldigt svårt att beskriva och har ingen 

enhetlig roll, en HR-chef kan syssla med precis vad som helst. Mentorskapet för dessa 

studenter, anser Advantum Kompetens, kan hjälpa studenterna att ta reda på vad de 

själva vill och hur de ser på den roll som de är på väg in i. Mentorskapet kan också ge 

ett första insteg på många sätt genom att adepterna får kontakter, skapar nätverk och på 

så sätt får möjligheter att komma in i yrkeslivet. 

 

En svårighet som Advantum Kompetens har stött på i samband med personalvetarnas 

mentorskapsprojekt är bl.a. matchningen, dvs. mellan adept och mentor. Det kan vara 

svårt att hitta varandra och känna personkemi, men även att hitta arbetsformen samt att 

finna former där utväxling kan ske. Advantum Kompetens menar att det kan ta ett tag 

innan man får nytta av ett mentorskapsprogram. Ofta påpekar mentorskapspar i 

utvärderingar att andra halvan av programmet var bra, det är först då man ”hittat 

varandra” och formen. Prioriteringar och tid är en annan generell svårighet som 

Advantum Kompetens nämner, framförallt att få mentorer som prioriterar tiden och tar 

sitt åtagande fullt ut. Mentorskapet kanske inte blir riktigt som man har tänkt sig för att 

man börjar slarva med såväl tiderna som prioriteringarna. En tredje svårighet som 

Advantum Kompetens nämner är maktbalansen. Mentorskapsrelationen i denna typ av 

mentorskap som bedrivs för personalvetarprogram består inte av ett 

beroendeförhållande mellan adept och mentor, men är likväl något av en ojämlik 

relation. Den ojämbördiga relationen mellan adept och mentor kan te sig än mer 

markant när man som student inte ens är anställd i företaget. Advantum Kompetens 

menar att känslor i form av ”lilla jag och så den här stora mentorn” inte är helt ovanliga. 

 

Företaget ger råd och tips till mentorskapsparen t.ex. i form av att ventilera farhågor och 

förväntningar, att prata om vad adept-mentor kan ge varandra och vikten av att 

inledningsvis boka upp möten. De rekommenderar även att boka in vad man ska tala om 

vid de första tillfällena för att det på så sätt ska finnas något konkret att börja prata om. 

Förslagsvis menar Advantum Kompetens att man kan börja samtala om 

karriärutveckling för att senare närma sig den personliga utvecklingen. 

 

En skillnad som Advantum Kompetens ser mellan mentorskapsprogram i näringslivet 

kontra de mentorskapsprojekt som ges i samband med personalvetarprogram är att 

mentorskapsrelationen i näringslivet tenderar att lägga mer fokus på att man vill lära sig 

och utvecklas i och på sitt arbete. Det blir en relation som utgörs av att både adept och 

mentor har gemensamma referensramar och erfarenheter. Mentorskapet i näringslivet 

kan t.ex. handla om att den gångna veckan var tung, varför mentorn ibland även kan få 

ta på sig rollen som psykolog. Som student kan man däremot inte arbetet och man har 

också färre erfarenheter av yrkeslivet än de som är adepter i näringslivet. 

Mentorskapsprojekt inom högre utbildning som drivs av studentföreningar utgörs mer 

av att vara en lärande relation. Det är inte bara för mentorn att ge svar på tal utan denne 

blir kanske mer av en utbildare i sin mentorroll. En svårighet i samband med detta kan 

vara att de som är mentorer i näringslivet ofta också har varit adepter i 

mentorskapsprogram i näringslivet. Advantum Kompetens menar att mentorns 

referensramar då är förenade med mentorskapsprogram i näringslivet, vilka är väldigt 
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olika jämfört med de mentorskapsprojekt som drivs av studentföreningar inom högre 

utbildning. Mentorerna kanske inte alltid är med på spåret på att det är så, utan dem 

förväntar sig att adepten ska ”komma med något”, medan det i verkligheten är de som 

mentorer som måste stå för det mesta av tillförseln. Därför menar Advantum 

Kompetens att det är särskilt viktigt med vägledning vid uppstart av mentorskapsprojekt 

som drivs av studentföreningar inom högre utbildning. Man bör tänka på hur det blir för 

den specifika grupp som är adepter-mentorer samt vilka deras förutsättningar är. Man 

bör också ägna en tanke åt vilka diken man kan köra i, så att man lägger lite extra krut 

där. Detta är viktigt för att såväl projektet som adept-mentorrelationen ska fungera och 

Advantum Kompetens pekar därför återigen på vikten av att ha formulerat 

ämnesområden som man kan ta upp och diskutera. 

 

 



 

 - 23 -  

MENTORSKAP 
 

 

I det här avsnittet försöker vi ringa in vad mentorskap är. Vi redogör för 

mentorskapsbegreppets bakgrund, definitioner samt former av mentorskap som 

återfinns i litteraturen. Vi relaterar därefter mentorskap till andra närliggande begrepp 

och gör en jämförelse begreppen emellan. Slutligen tydliggör vi vad som är utmärkande 

för begreppet mentorskap.  

 

 

Förförståelse 

 

Vi lär oss ständigt saker som både leder till nya kunskaper och personlig utveckling, 

detta pågår under hela vårt verksamma liv. Studier men också erfarenheter såväl privat 

som yrkesmässigt bidrar till att vi även under vår yrkestid fortsätter att lära oss. Samspel 

mellan individer sker under utbildning, i arbetslivet och i vilken livsfas som helst, varför 

vi har valt det livslånga lärandet som en teoretisk inspiration i denna undersökning. När 

det gäller samspelet mellan två individer i mentorskapsrelationen har vi främst fokuserat 

på adeptens upplevelser. Vår uppfattning är att vägledning alltid har funnits tillgängligt 

på ett eller annat sätt även om det har benämnts olika genom åren och beroende på 

situation. Därför har vi valt att definiera andra närliggande begrepp som precis som 

mentorskapet har med lärande och utveckling att göra.  

 

”För-förståelse [sic!] är den uppfattning som man har om en företeelse och som man fått 

genom exempelvis egna erfarenheter, utbildningar eller annat vetenskapligt arbete.” 

(Holme & Solvang, 1997, s.95) Vår förförståelse kring mentorskap har varit ringa. Vi 

har haft en bild av att det är en positiv aktivitet för både adept och mentor och det har 

gjort oss nyfikna på företeelsen. 

 

 

Historia 

 

Otaliga är de författare som menar på att mentorskap som begrepp funnits sedan långt 

tillbaka och härstammar ur den grekiska mytologin Odyssén skriven av Homeros (se 

t.ex. Arhén, 1991: Bell, 1996; Franzén, 1996; Franzén & Jonsson, 1994; Lindgren, 

1997, 2000; Murray & Owen, 1992; Sandberg, 2003; Stelter, 2003). Hänvisningar till 

Odyssén som källa återfinns även i den etymologiska ordboken Ordens ursprung 

(2007):  

 
mentor […] Det är ett namn i den forngrekiska hjältedikten Odysséen. 

Mentor var vän med huvudpersonen Odysseus och handledare åt hans son 

Telemakhos, när Odysseus seglade mot Troja. 
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I Odyssén förekommer Mentor som en ungdomsvän till Odysseus. Då han behövde 

lämna sitt hem och sonen Telemachos för att segla till Troja ca 1200 f.Kr. överlämnade 

han till ungdomsvännen att undervisa och fostra Telemachos, därav uppkom ordet 

mentor (Lindgren, 2000; Murray & Owen, 1992; Nationalencyklopedin). I 

förhoppningen att unga manliga medborgare skulle ta efter värderingar samt lära sig 

fick de i det gamla Grekland ofta en äldre man som mentor. Grekerna hade ett synsätt 

som tydde på att denna typ av relation sågs som en mänsklig princip för överlevnad dvs. 

att vi människor ständigt lär oss tekniker, får kunskap och kännedom om kultur såväl 

som värderingar ifrån andra människor som vi också beundrar och ser upp till (Murray 

& Owen, 1992). Enligt sagan var det dock Pallas Athena som intog Mentors skepnad 

och fungerade i rollen som pålitlig vän, rådgivare och lärare (Lindgren, 2000). En 

liknelse går även att finna i traditionella hantverkaryrken, där unga män eller pojkar fick 

gå i lära hos en mästare som var kunnigare och hade mer erfarenhet än dem själva, t.ex. 

en skomakare, smed, konstnär eller t.o.m. advokat (Franzén, 1996; Lindgren, 2000; 

Murray & Owen, 1992).  

 

Betydelsen av mentor har idag just tagit fasta på att Odysseus gav Telemachos goda råd 

(Murray & Owen, 1992). Enligt Svenska Akademiens ordbok på nätet definieras mentor 

som en ” person […] som handleder en yngre […] oerfaren person”. I Sverige började 

mentor användas på 1700-talet ”med betydelsen ’(ynglings) handledare, uppfostrare’ ” 

(Ordens ursprung, 2007). En utav de tidigare svenska skriftliga källorna som återfinns 

är Carl von Linnés brev till Abraham Bäck, daterat den 5 juli 1775 “ […] att unge Bror 

Carl mår wähl på sin resa och kommer öfwerens med sin Mentor.” (Linné, 1911, s.233) 

Den andra parten i mentorskapsrelationen utgörs av adepten. Ordet adept används även 

inom tyska (Adept) och franska språket (adepte) men härleds till latinets adeptus. Ordet 

syftar på en person som ernått dvs. uppnått något (Ord med historia, 2003; Svenska 

Akademiens ordbok). En adept kan också vara en person som är nyinvigd och tillhör en 

lägre grad av någon hemlig orden eller en lärjunge i svårlärd vetenskap eller konst (Ord 

med historia, 2003; Wikipedia). 

 

Med utgångspunkt i Odysseus gör Awaya et al. (2003) en s.k. filosofisk resa där de 

menar att fem centrala drag kan urskiljas ur historien om Telemachos, Mentor och 

Athena. Dessa utmärkande egenskaper är viktiga för att förstå mentorskapsrelationen, 

hur den påverkas och då hur dessa egenskaper också kan utgöra såväl hinder som 

möjligheter. Det första kännetecknet består i att se relationen som en resa, ett 

utvecklande förlopp, en livsresa. Athena och Mentor är symboler för visdom och 

erfarenhet, Telemachos är sökaren som eftersträvar att bli vuxen. För det andra utgörs 

mentorskapsrelationen också av en jämställdhetsaspekt. Eftersom Telemachos är 

kungens son medan Mentor är en man av folket blir frågan om jämlikhet (equality) svår. 

Då Mentor står för erfarenhet och kunskap kan detta dock jämställas med Telemachos 

ställning eller rang, häri ligger därför jämlikheten. Ömsesidig respekt bör återfinnas i en 

mentorskapsrelation, något som kan tolkas som jämlikhet. Det tredje kännetecknet 

utgörs av att den praktiska kunskap och de råd som Mentor ger Telemachos. Relationen 

mellan Athena och Telemachos utgörs för det fjärde av att också fungera som moraliskt 

stöd (t.ex. då Athena ger Telemachos mod att gå emot och strida mot moderns friare). 

Relationen utgörs för det femte av en dynamik som består utav mentorns kunnande att 

få adepten att uppvisa det han kan samt ge utrymme för adepten att ge prov på sitt värde 

i olika sammanhang. Vi anser att dessa fem utmärkande drag som Awaya et al. (2003) 
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pekar på utgör grunden till det som idag torde kallas för mentorskap, dvs. en process där 

både adept och mentor utvecklas såväl yrkesmässigt som personligt. 

 

 

Två skolor 

 

Både Dutton (2003) och Parsloe & Wray (2000) hävdar att försök gjorts att definiera 

mentor och mentorskap som begrepp men att det inte har gått att finna en gemensamt 

accepterad begreppsdefinition. En anledning till att man har svårt att enas om en 

definition är att en omvälvning i tänkandet kring såväl undervisning, utbildning och 

utveckling har skett, vilket gör att ny praxis och nya processer ständigt artikuleras och 

tillämpas (Parsloe & Wray, 2000). 

 

Man kan enligt Clutterbuck (1998) också säga att mentorskapet består utav två skolor 

och att även detta bidrar till begreppsförvirringen. Först spreds mentorskapet i USA för 

att därefter spridas i Europa och slutligen till Asien och Stillahavsområdet. De två 

skolorna utgörs alltså av den traditionella, nordamerikanska skolan samt den europeiska 

skolan. Den traditionella amerikanska skolan genomsyras av tanken att lojalitet till en 

äldre individ med (mer) makt ges i utbyte mot råd, vägledning och hjälp. Det är inte 

ovanligt att mentorn är individens överordnade, varför relationen ibland benämns i 

termer av protegé. Användandet av protegé menar Clutterbuck (1998) lägger mindre 

tyngd vid de båda individernas lärande och mer på hjälp vid valet av rätt väg i karriären. 

Den europeiska skolan å sin sida genomsyras av att båda individerna är jämlikar men att 

mentorn har mer erfarenhet. Detta bidrar också till att mentorn sällan är överordnad och 

tonvikten läggs på lärande och utveckling.  

 

Enligt Ordens ursprung (2007) lånades ordet mentor återigen in i svenskan från 

engelskan under senare delen av 1900-talet. Betydelsen löd nu: ”erfaren rådgivare och 

handledare till yngre anställda” och det blev nu även möjligt för kvinnor att få ha en 

mentor såväl som att vara mentor.
13

 Ordet mentor har tills helt nyligen behållit 

betydelsen ifrån grekiska mytologin som vis, tilltrodd rådgivare och vägledare för att nu 

vara ett modeord som beslutsfattare gärna använder sig av (Parsloe & Wray, 2000). 

Inom näringslivet anammades ordet på senare delen av 1970-talet och beskrev då en 

person som uppmuntrade karriärutveckling och personliga färdigheter (Levinson, J., 

Darrow, Klein, Levinson, M. & McKee, 1978). I sin nutida betydelse som modeord 

importerades det dock ifrån USA under senare delen av 1980-talet (Parsloe & Wray, 

2000). Shea (2002) menar att ett nytt mentorskap är på väg att formas, ett som passar de 

slimmade, högteknologiska och globalt konkurrerande företagen som har dykt upp 

överallt i vårt samhälle. Mentorskapet är inte längre skräddarsytt för den hierarkiska 

organisationen, där miljön var paternalistisk och status quo rådde. Shea (2002) menar 

att mentorskap nu ses som en process där adept och mentor arbetar tillsammans för att 

upptäcka och utveckla adeptens dolda och inneboende förmågor. Målet är inte en viss 

position inom organisationen utan egenmakt (empowerment) och att utveckla sina 

förmågor. 

                                                 
13

 En hänvisning görs till ordet mantra som är ett fornindiskt ord med betydelsen ”tankeredskap, medel 

    för tanken, vilket i sin tur ’hör ihop med sanskritverbet man tänka’.” (Ordens ursprung, 2007) 
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Definitioner 

 

Mentor 

Begreppet mentor innebär enligt flera författare att en äldre, mer erfaren person fungerar 

som vägledare för en yngre och mer oerfaren individ. Mentorbegreppet används om en 

person som är allmänt ansedd och uppskattad, en som handlar klokt och som ansvarsfull 

fostrare till en yngre individ (Arhén, 1991). Mentorn är en förebild, rådgivare, lärare 

men även vän (Hultman & Sobel, 2005). Mentorn som begrepp har kommit att stå som 

symbol för en person som är beredd att gynna någon annans utveckling (Sandberg, 

2003) eller som Bell (1996, s.24) uttrycker det: ”En mentor är helt enkelt någon som 

hjälper en annan att lära sig något som denne annars skulle lärt sig mindre bra, 

långsammare eller inte alls.” 

 

Parsloe & Wray (2000) identifierar tre generella varianter av mentorer: 

företagsmentorn, kompetensmentorn samt samhällsmentorn. Även Shea (1994) berör 

dessa typer bortsett från kompetensmentorn.  

 
 ”företagsmentorn” som agerar som handledare, rådgivare och 

vägledare på olika stadier i en persons karriär, från introduktionsåren 

och vidare till högre befattningar och ledningsfunktioner, samt 

eventuellt under pensionen; 

 ”kompetensmentorn” som är förordnad av en professionell 

sammanslutning eller ett statligt organ och ska vägleda kandidater 

genom deras studieprogram…; 

 ”samhällsmentorn” som agerar som vän, sakkunnig rådgivare eller 

vägledare åt individen i en mängd olika situationer där vederbörande 

kan vara missgynnad eller befinna sig, eller kan komma att hamna, i 

en svår situation. 

(Parsloe & Wray, 2000, s.100f) 

 

De ovanstående definitionerna fokuserar alla på mentorns roll, om än i lite olika 

variationer, som ett stöd i adeptens utveckling. Fokus ligger antingen på rollen som 

rådgivare och vägvisare eller att en mer erfaren person vägleder en mindre erfaren. 

Levinson et al. (1978) menar däremot att mentorrollen innebär en blandning av att vara 

förälder och jämlike. 
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Mentorskap 

Definitionerna av mentorskap är många och lite varierande beroende på om de är 

kopplade till specifika mentorskapsprogram eller fristående och därmed uttalar sig om 

mentorskapet generellt. Franzén (1996, s.13) menar att:  

 
Mentorskap kan definieras som en medveten kombination av två 

personer – en adept och en mentor- som arbetar tillsammans för att 

nå överenskomna mål.  

 

Parsloe & Wray (2000) menar dock att mentorskapet i grund och botten är en aktivitet 

mellan två personer och att det kan ses som en process som hjälper och uppmuntrar 

lärande. Murray & Owen (1992, s.6) definierar i sin tur mentorskapet som: 

 
En medveten kombination till ett par av en person, som är kunnigare eller 

mer erfaren, och en annan person, som är mindre kunnig eller erfaren. Det 

överenskomna målet är att den mindre kunniga personen skall få lära och 

utveckla vissa kompetenser. 

 

Parsloe & Wray (2000, s.99) refererar också till en allomfattande definition (som även 

speglar en icke-amerikansk konsensus) som tillhandahålls av The European Mentoring 

Centre: ”Fristående hjälp från en person till en annan med syftet att åstadkomma 

betydelsefulla förändringar i kunskap, arbete eller tänkande.” Steinberg (2004) menar 

däremot att mentorskapet används till att sporra andra till att utnyttja sina styrkor och 

talanger. 

 

 

Former för mentorskap 

Det är vanligt att man som adept och mentor ingår och deltar i ett mentorskapsprogram 

med syftet att mentorns kunskaper och erfarenheter ska leda till adeptens utveckling, 

personligt likväl som professionellt. Dessa program har oftast chefs- och 

ledarskapsutveckling samt kunskapsöverföring som mål, där avsikten är att skapa bättre 

(och snabbare) resultat i organisationen eller som en form av kompetensutveckling för 

personal. (Arhén, 1991; Franzén, 1996; Franzén & Jonsson, 1994; Murray & Owen, 

1992; Sandberg, 2003)  

 

Mentorskap kan organiseras på olika sätt och ha flera olika former. Det kan antingen 

vara organiserat, formellt eller informellt, varpå det i sin tur kan anordnas antingen 

inom organisationen eller externt. Dessutom kan spontant mentorskap uppstå, inom 

organisationen eller externt. Det vanligaste arrangemanget för stora organisationer är att 

anordna interna mentorskapsprogram. (Arhén, 1991; Franzén & Jonsson, 1994; 

Hultman & Sobel, 2005; Lindgren, 1997; Murray & Owen, 1992; Sandberg, 2003) 

 

Då mentorskap organiseras formellt görs det i ett specifikt syfte och också under en 

tidsbestämd period. Oftast finns det bestämda urvalsregler och någon som ansvarar för 

programmet. I externa mentorskapsprogram är adepterna interna medan mentorn 

kommer ifrån en annan organisation eller företag. (Arhén, 1991; Franzén & Jonsson, 

1994) Man kan ha olika skäl till att anordna externa mentorskapsprogram. Framför allt 
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då organisationen är liten kan det dels vara besvärligt att hitta mentorer, varför man då 

söker dem externt, dels blir det svårare i en mindre organisation att undgå 

beroendeställning. (Franzén & Jonsson, 1994; Hultman & Sobel, 2005) I det 

organiserade mentorskapet väljer inte adept-mentorparet varandra i full frihet utan detta 

anordnas av organisationen utifrån deras specifika syfte och målsättning (se t.ex. Arhén, 

1991; Murray & Owen, 1992; Sandberg, 2003). I interna mentorskapsprogram kommer 

både adept och mentor ifrån samma organisation (Arhén, 1991; Franzén & Jonsson, 

1994). En del interna mentorskapsprogram anordnas även i syfte att få till stånd ökad 

jämställdhet eller att synliggöra och förstärka eftersatta gruppers positioner, t.ex. 

kvinnors position inom företag (Arhén, 1991; Franzén & Jonsson, 1994; Lindgren, 

1997). 

 

Murray & Owen (1992) menar att mentorrollen och vetskapen om att de som mentorer 

bidrar till en annan individs personliga utveckling för en del mentorer är tillräckligt som 

belöning i sig, medan andra mentorer anser att brist på konkret belöning utgör ett hinder 

för mentorsprocessen. För att mentorer inte ska tappa motivation till att vara just 

mentorer anser Murray & Owen (1992) att organiserade mentorskapsprogram bör bygga 

in belöningar för mentorerna. Ekonomiska incitament kan vara i form av befordran eller 

löneökning medan belöning utan ekonomiskt innehåll kan ske i form av offentlig 

erkänsla. Det är viktigt att låta mentorskapet vara en del av prestationsbedömningen så 

att det utgör en regelbunden uppföljning av mentorns arbete varpå det då också kan 

fungera som ett professionellt erkännande. Även om mentorns arbete sker på sidan av 

ordinarie arbetstid och sysselsättning kan mentorskapet komma organisationen till gagn. 

Murray & Owen (1992) hävdar nämligen att organiserade mentorskapsprogram kan 

fungera kostnadseffektivt eftersom såväl adept som mentor utför sina ordinarie 

arbetsuppgifter samtidigt som de deltar i mentorskapsprogrammet. Organisationerna 

uppvisar å sin sida ofta flexibilitet i arbetsplanering för att adept-mentor ska kunna 

träffas och genomföra särskilda projekt anpassade efter adeptens specifika behov. På 

detta sätt får adepterna högrelevant erfarenhet samt färdigheter som de behöver 

samtidigt som organisationen slipper utgifter för att hyra rum, anställa lärare eller på 

annat sätt behöva kompensera för att personal är borta från arbetet. Utöver att 

mentorskap fungerar som ett bra utbildningshjälpmedel menar Murray & Owen (1992) 

att det också leder till förbättrad rekrytering. 

 

Spontant mentorskap kan också uppstå och är vanligt förekommande. Adept och mentor 

har då själva funnit varandra och umgås på helt egna villkor. Det spontana mentorskapet 

benämns ibland också som informellt mentorskap. (Arhén, 1991; Franzén & Jonsson, 

1994; Lindgren, 1997; Murray & Owen, 1992; Sandberg, 2003) Franzén & Jonsson 

(1994, s.8) menar att många som själva deltagit i spontant mentorskap inte personligen 

definierat det i termer som mentorskap utan mer: ”[…] som ett spontant vänskapligt 

förhållande mellan två personer utan yttre inblandning.” 

 

Shea (2002) beskriver fyra olika varianter för det som Steinberg (2004, s.102) har 

översatt till ”en-och-en-mentorskapsrelationer”. Dessa fyra varianter och dess innebörd 

återfinns i figur 1 på nästkommande sida. 
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I det första fältet i figur 1 är förhållandet formellt fastställt för en inledande eller kortare 

period, ofta för att uppfylla specifika organisationers mål. T.ex. kan en nyanställd paras 

ihop med en som arbetat längre, för att på så sätt introduceras på arbetet. Det andra 

fältet utgörs (oftast) av planering för överlämning och efterträdande. En efterträdare får 

specifik information och stöd under en längre övergångsperiod eller så formas man till 

att behärska ett specifikt hantverk. Fält tre symboliserar det mentorskap som används i 

syfte att lösa ett specifikt problem eller behov. Det kan ske en gång, då och då eller som 

rådgivning men dock inte fortlöpande. Denna variant av mentorskapsrelation är oftast 

noga genomtänkt och starkt präglad av förändring. Den sista varianten kallar Shea 

(2002, s.9) även för ”vänskaps-mentorskap” och den består i att vara tillgänglig för att 

diskutera problem, lyssna eller att dela med sig av specifik erfarenhet och kunskap.  

 

 
Hög grad av struktur 

 

     1. Strukturerad (formell),                           2. Strukturerad (formell), 

         kortvarig                                          långvarig 

 

 

 

 

 

 

 

     3. Informell, kortvarig                           4. Informell, långvarig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktiskt taget  

ingen struktur  

 

Kortvarig,                                               Långvarig, 

 spontan                                               även för livet 

 

 

Figur 1. Varianter av mentorskapsrelationer. Källa: Shea (2002, s.9, vår egen översättning). 

 

 

Sheas (2002) fyra fält har likheter med de sätt som mentorskap kan organiseras på, som 

vi redogjort för tidigare, oberoende av om formen är formell eller informell eller t.o.m. 

spontan. Shea (2002) menar dock att gränserna inte alltid är så tydliga, som de historiskt 

sett har varit, exempelvis kan man ingå i ett formellt mentorskap men på frivillig basis. 

Mentorskap som en frivillig överenskommelse bör bygga på frivillighet från såväl 

adeptens som mentorns sida. Steinberg (2004) menar på att mentorskap bl.a. är till för 

att få nya perspektiv, vilket vi personligen uppfattar kan bli svårt att uppnå om 

mentorskap är alltför påtvingat. 
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Mentorskapsrelationen 

 

Enligt Bell (1996) handlar mentorskap i grunden om växande, mentorn utvecklar 

adepten och adepten växer med mentorn. Skillnaden med andra stödjande relationer är 

att mentorskapets fokus ligger i adeptens utveckling, såväl den yrkesmässiga som 

personliga (Arhén, 1991). Clutterbuck (1987) menar dock att även mentorn lär sig av 

förhållandet. Eftersom karriärklättring pga. tidsbrist kan bidra till att man missar ny 

teknologi, nya idéer osv. får mentorn genom adepten ta del av dennes 

inlärningserfarenheter varpå även mentorn utvecklas. Uppfattningen att det är ett 

ömsesidigt lärande och utbyte som sker, återfinns hos flera författare (se t.ex. 

Clutterbuck, 1987; Franzén, 1996; Hultman & Sobel, 2005; Sandberg, 2003). ”Mentorn 

och adepten lär av varandra, det vill säga den dialog och det utbyte av kunskaper och 

erfarenheter som sker mellan dem är på många sätt ömsesidigt och jämställt.” 

(Sandberg, 2003, s.12) Även Franzén (1996, s.13) visar på ett liknande synsätt:  

 
Det moderna mentorskapet innebär dock också att mentorn i utbyte 

för sin handledning bland annat får en spegling av det egna 

ledarskapet och får insikt om hur hon eller han utövar sitt ledarskap - 

vad som är bra och vad som kan bli bättre. Genom den dialog som 

uppstår mellan adept och mentor och de lärtillfällen de identifierar 

och utvecklar tillsammans lär adepten och mentorn av varandra.  
 

Hultman & Sobel (2005, s.9) delar också denna syn: ”mentorskap är […] ett sätt att 

överföra erfarenheter från en person till en annan. Det är en relation mellan två 

människor med olika erfarenheter.” Franzén & Jonsson (1994) anser att 

mentorskapsrelationen består utav av att adept och mentor arbetar tillsammans. Såväl 

adept som mentor utvecklas personligt och professionellt. Medan adepten erhåller 

kunskaper och erfarenheter från mentorn, får mentorn genom adepten möjlighet till 

reflektion över sig själv och sin yrkesroll. Clutterbuck (1987) anser att den viktigaste 

faktorn i mentorskapsrelationen utgörs av ömsesidig respekt. 

 

För att komma ifrån en ev. beroendeställning ger Hultman & Sobel (2005, s.20) förslag 

på att man som företag t.ex. kan söka sig till andra likartade företag för att där finna 

mentorer varpå ett ”värdefullt ömsesidigt utbyte” kan formas . Företagen bildar då ett 

mentorskapsnätverk som alla, såväl adepter, mentorer som deras företag, kan dra nytta 

av. 
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mentor 

rådgivare 

coach 

tutor 

lärare 

Närliggande begrepp 

 

Enligt Shea (1994, s.26) finns det fem ”en-och-en-läranderelationer”, som alla 

inkluderar någon form av undervisning eller lärande. Dessa återges i figur 2. Shea 

(1994) betonar dock att det finns viktiga skillnader relationerna emellan och att olika 

saker lärs ut i de olika läranderelationerna. Vi förstår figuren som att den innersta 

cirkeln består utav en mer undervisande relation och ju längre ut man rör sig i cirklarna 

desto mer stödjande blir relationen. Nästkommande avsnitt bygger alla på figur 2, varför 

alla begrepp i cirkeln kommer att beskrivas utförligare under respektive rubrik. 

Inledningsvis beskrivs begreppet mäster/lärling då det har en historisk betydelse och 

koppling till mentorskapsbegreppet. Därefter tar vi upp begreppen lärare, tutor, coach 

och rådgivare, som återfinns i figuren. Handledning är ytterligare ett begrepp som har 

en del gemensamt med de flesta övriga närliggande begrepp som vi ska redogöra för, 

varför vi även väljer att gå igenom handledningsbegreppet. Sista begreppet, fadderskap, 

kan däremot vid en första anblick antas ha en mindre naturlig plats bland närliggande 

begrepp till mentorskap, framför allt då det har ett andligt ursprung. Dock används 

fadderskap i arbetslivet ibland synonymt med mentorskap varför vi valt att även ta med 

detta begrepp. I slutet av varje begreppsbeskrivning görs en kort jämförelse med 

mentorskapsbegreppet. Avslutningsvis ger vi vår syn på vad vi anser har framkommit 

som utmärkande för mentorskapsbegreppet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Begreppen i relation till varandra. Källa: Shea (1994, s.27, vår egen översättning). 
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Mäster/lärling 

Clutterbuck (1987) hävdar att mentorskap var en okänd term fram till 1970-talets slut, i 

alla fall med den betydelse som vi tillskriver begreppet idag. Vidare menar han att det 

råder enighet i att mentorskapsbegreppet har sina rötter i tiden för då affärslivet var 

uppdelat i skrån och lärlingssystem. Skråväsendet infördes på kontinenten på 1000-talet 

men kom till Sverige på 1300-talet (Lindgren, 1997). Stelter (2003, s.29) menar även 

han att mentorskapsbegreppet har gått via lärlingssystemet:  

 
På verkstäder, skolor och universitet var mästaren eller läraren ofta 

intresserad av att fungera som mentor eller stödperson […], dvs att han 

fungerade som en ’faderlig vän’ för sin adept. Han stöttade sin (tidigare) 

elev i dennes vidare karriär, introducerade honom i de rätta kretsarna och 

hjälpte honom i händelse av problem.  

 

Även andra författare ser likheter mellan uppdelningen av arbetslivet i skråväsendet på 

medeltiden, men då som en variant för dagens lärande inom yrkesutbildning (Arhén, 

1991; Holmberg, 2000). Mästaren gav vägledning i det faktiska arbetet genom råd och 

vägledning så att lärlingen kunde utveckla en yrkeskunskap. Lärlingen bedömdes 

utifrån vedertagna krav för respektive kvalificerad yrkesroll, där han först blev gesäll 

för att slutligen själv kunna bli mästare. När den gamle mästaren drog sig tillbaka var 

det inte helt ovanligt att den nye mästaren tog över verksamheten. (Arhén, 1991; 

Holmberg, 2000; Lindgren, 1997; Murray & Owen, 1992) Det var inte heller ovanligt 

att den nye mästaren gifte sig med sin mästares änka, varpå han även övertog såväl 

verksamhet, familjeansvar som social ställning (Murray & Owen, 1992).  

 

Andra författare (Franzén & Jonsson, 1994) drar paralleller till att mäster och 

lärlingsförhållandet övergick till en relation av arbetsgivare och anställd där lönsamhet 

ansågs som viktigast vid industrisamhällets uppkomst. Konflikt uppstod då relationen 

ändrade riktning – det som var bra för mästaren och som tidigare också varit bra för 

lärlingen, gällde inte längre.  

 

Skillnaden mellan mäster/lärling begreppet och mentorskap ligger enligt Lindgren 

(1997) i beroendeställningen. Lärlingen var beroende av mästarens goda vilja samtidigt 

som det fanns ett visst inslag av en önskan om att den mästaren tagit under sina vingar 

skulle uppnå en högre position. 

 

 

Lärare 

Shea (1994) menar att en lärare sällan ”bara” föreläser nu för tiden. En-och-en- 

interaktion förekommer i överflöd i det genomsnittliga klassrummet, t.ex. när en elev 

ställer en fråga eller när läraren ber en elev att besvara något. Effekterna av elev-lärare 

interaktionen bidrar dock oftast till att hela klassen lär sig. Däremot kan lärarens 

medvetenhet, kunskaper och insikter ackumuleras. Pegg (1999) menar att bra lärare 

delar med sig av sin kunskap och gör lärandet roligt och effektivt. Lärarens fokus ligger 

på tre saker: att inspirera människor att vilja lära sig, att tillhandahålla verktyg för 
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genomförande som fungerar och att hjälpa eleverna att integrera lärandet i sitt dagliga 

liv. 

 

Vi menar att skillnaden mellan lärare och mentor ligger i hur kunskap överförs då det 

huvudsakliga syftet för läraren är att överföra faktakunskap. Det är också i läroplaner 

förutbestämt vilken kunskap som ska levereras från läraren. I mentorskapsrelationen 

kan adept och mentor tillsammans bestämma vad adepten önskar få kunskap om och hur 

man vill gå tillväga för att adepten ska kunna erhålla dessa färdigheter. Lärarens relation 

till eleven blir inte heller lika personlig som mentorns. Adepten och mentorn träffas på 

tu man hand medan läraren träffar alla elever samtidigt. Det förekommer sällan ett 

beroendeförhållande mellan adept-mentor vilket det gör för elev-lärare. Då vi har 

skolplikt i Sverige (Wikipedia) finns det ingen frivillighet från elevens sida att delta i 

undervisning och läraren har i sin tur självmant valt läraryrket och bör därmed också 

veta vad som kan tänkas ingå i arbetet. Mentorskapet kännetecknas därför av att vara 

jämbördigare som relation än elev-lärare relationen. Eleven ska om inte annat få betyg, 

vilket adepten inte får. Mentorskapet präglas också tydligare av ett utbyte för båda 

parter, även om lärarens kunskaper, precis som elevens, också kan vidgas.  

 

 

Tutor 

Ett begrepp som saknar en bra svensk översättning är tutor. Enligt Wikipedia betyder 

det en person som är anställd för att utbilda andra, antingen enskilt eller i grupp. De 

utmärkande egenskaperna för tutoring är enligt Lindgren (1997) att det: handlar om 

undervisning, förekommer i grupp, är en relation med beroendeställning, att krav finns 

på ämneskunskaper, relationen är ämnesinriktad likaså kunskapsöverföringen, att det 

ingår som en del i tjänsten samt att den ena parten är mer erfaren. Shea (1994) menar på 

att läraren oftast lyckas täcka samma områden som tutorn men att närheten i relationen 

gör att luckor och gap i studentens kunskap lättare upptäcks av tutorn och därmed kan 

överbryggas. Tutorn kan på ett mer direkt sätt reagera på studentens behov eller t.o.m. 

experimentera genom att använda alternativa och effektivare sätt att kommunicera på 

med den specifika personen.  

 

I Lindgrens (1997) studie inom högre utbildning framkom att vissa 

universitet/högskolor såg undervisning i mindre grupper som en form av mentorskap. 

Lindgren (1997) ansåg dock vid en granskning av mentorskapsbegreppet kontra 

begreppet tutoring att den studiegruppshandledning som universiteten/högskolorna 

beskrev som mentorskap, egentligen låg närmre tutoring än mentorskap. Tutorn är oftast 

själv elev/student i en högre årskurs. Tutorn kan enligt Lindgren (1997) därför ofta dela 

samma språkkultur som de andra studenterna har. Eftersom tutorn själv är student och 

nyligen läst ämnet som denne handleder studiegruppen i har tutorn även insikt i och 

förståelse för de specifika svårigheter som ämnet kan utgöra, på ett sätt som läraren inte 

har. Detta tillsammans med att gruppen är mindre än för lärare som undervisar en hel 

klass, anser vi kan bidra till en närmre och jämbördigare relation. Undervisningen (som 

för det mesta sker i form av studiegruppshandledning) sker oftast också i mindre 

grupper som vi anser kan underlätta till att öppna upp för tvåvägskommunikation. Inte 

heller i denna relation ligger fokus på att tutorn ska lära sig något. Såväl läraren som 

tutorn anses vara den som förfogar över mer erfarenhet än eleven/studenten. Deltagande 
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i studiegrupper kan för eleven/studenten vara frivilligt, men precis som för läraren, ingår 

det för tutorn i dennes arbete.  

 

Vi anser att tutoring jämfört med mentorskap är bundet av fastlagd kursplan och att 

fokus därför ligger på fakta- och ämneskunskaper. I mentorskapsrelationen bestämmer 

däremot adept och mentor, utifrån adeptens behov, vad som ska läras ut samt hur. 

Student-tutor relationen utgörs dock enligt vår mening också av att vara mer stödjande 

än elev-lärare relationen pga. att undervisningen sker i mindre grupper och att tutorn 

därmed kan få såväl en närmare relation till studenterna som en större inblick i de 

kunskapsmässiga luckorna. Mentorskap jämfört med tutoring utmärks dessutom av 

frivillighet samt utbyte av såväl kunskap som erfarenhet för båda parter i en jämbördig 

relation. 

 

 

Coach 

Kocs
14

 är det ursprungliga ungerska ordet för coach och härstammar från 1400-talet. 

Den ursprungliga betydelsen är kärra eller hästdroska. I och med att det introducerades 

som transportmedel i England på 1500-talet följde även begreppet coach med. Kusken 

kallades för coachman och hade ett omfattande ansvar för droskan och hästarna. 

Grunden till den begreppsliga överflyttningen till vår förståelse av coach har sitt 

ursprung här. Vår samtida förståelse av coachingbegreppet har dock sitt ursprung i 

idrottsvärlden. (Stelter, 2003) Språkrådet på nätet jämställer coach med en ”tränare i 

lagspel”. Utvecklingen inom organisation och näringsliv kan enligt Stelter (2003) delas 

in i fem faser. I första fasen, under 1970-talet i USA, sker en förskjutning från 

idrottsvärlden till management och ledning. Denna fas når Europa mer än ett decennium 

senare och uppfattas som ”en utvecklingsorienterad ledning” (Stelter, 2003, s.22). Den 

andra fasen når sin topp under 1980-talet och präglades av satsningar på personal- och 

utvecklingsfrämjande åtgärder, vari mentorverksamhet var en del mellan ledare och 

nyanställd personal. Från mitten av 1980-talet kan man urskilja den tredje fasen som 

Stelter (2003, s.22f) menar präglades av att coaching utvecklades som: 
 

”en rådgivningstjänst från en organisationsextern konsult eller coach, som 

fungerar som psykologisk rådgivare – först som ett slags stödperson och 

handledare för den högsta ledningen, senare som tränare för många olika 

personalgrupper.” 

 

Skandinavien kände av den fjärde fasen vid 1990-talets början då uppmärksamheten 

kring coaching var stor. ”Enskilda personalchefer försöker utveckla en intern 

organisationsrådgivnings- och konsulttjänst” där större vikt lades vid det professionella 

än organisationsutveckling och psykologi (Stelter, 2003, s.23). Den femte fasen, som vi 

befunnit oss i sedan 1990-talets mitt, kännetecknas av att coaching blivit ett ”kodord för 

alla möjliga slags aktiviteter som på ett eller annat sätt har en psykologisk inriktning.” 

(Stelter, 2003, s.23) Hit räknas bl.a. undervisning, instruktioner, föreläsningar, träning, 

kurser för personal och samtal. Den definition som Stelter (2003, s.15) själv väljer, är i 

form av en funktionsbeteckning: ”för en person som försöker stödja en annan person 
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 Även en stad där s.k. kuskvagnar tillverkades (Språkrådet). 
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eller en grupp i en lär- och utvecklingsprocess utan att instruera, vägleda eller undervisa 

i traditionell bemärkelse.” Enligt Shea (1994) överför en lärare kunskap medan en coach 

arbetar med individens framförande och personliga utveckling av beteenden och 

handlingar, i syfte att få en produktiv helhet. Han menar att man som lärande i en 

coachingrelation får särskild uppmärksamhet när ett problem uppstår. Den stora 

skillnaden mellan lärare och coach anser vi ligger i att coachen kontinuerligt kan lägga 

all uppmärksamhet på den enskilde individen. Läraren måste däremot dela sin 

uppmärksamhet så att den kommer alla elever tillgodo. Arhén (1991) beskriver coachen 

som att den entusiastiskt springer vid sidan av och ger goda råd, samtidigt som denne 

står för överblick, helhetssyn och långsiktig planläggning.  

 

Företaget Leapfrog
15

 menar att mentorskapet traditionellt sett har varit kostnadsfritt 

medan en coach alltid tar betalt. Coachen har som sitt yrke att vara en sakkunnig person 

med kunskap inom lärande och förändring utifrån medarbetaren medan mentorns 

åtagande är en bisyssla. I mentorskapsrelationen förekommer inte alltid lärmål som det 

gör inom coaching, adepten och mentorn arbetar oftast utifrån ett fast program vilket 

coachen inte gör. Leapfrog menar att man i coachingrelationen träffas varannan vecka 

under en kortare period medan adept och mentor träffas var sjätte vecka under en längre 

tidsperiod. Hur ofta adept och mentor träffas är dock ofta upp till varje adept-mentorpar 

att bestämma och det kan t.ex. variera ifrån en gång i veckan till tre gånger på ett år (se 

t.ex. Owen & Murray, 1992 eller avsnittet Dynamicus mentorskapsprojekt). I ett 

mentorskap är själva relationen (personkemin) viktig medan det i coachingrelationen är 

viktigare att finna ett djup. Leapfrog menar att mentorn oftast arbetar med arbetsrollen 

medan en coach kan arbeta med alla roller. Coachen ger mer aktiv support medan 

mentorn är ett bollplank. Mentorn ger råd utifrån sin erfarenhet, sitt yrke och branschen 

medan coachen har som sitt yrke att förändra beteenden och sätt att tänka. Medan 

mentorn kan fungera som en förebild är coachen att i första hand betrakta som en 

tränare. 

 

Skillnaden mellan mentorskap och coaching ligger enligt Parsloe & Wray (2000) i de 

kontextuella rollerna, ansvarsområdena och relationerna. Detta eftersom båda är 

processer som gör det möjligt eller stödjer samt uppmuntrar till lärande. Pegg (1999) 

menar att mentorn är en klok och betrodd rådgivare med trovärdighet och som gärna för 

sina kunskaper och visdom vidare. Mentorn ger en översikt över den djungel av vägval 

som finns och anger de vägar man kan följa för att uppfylla den personliga bild av 

perfektion som man själv har. Mentorn delar med sig av sina kunskaper på ett sätt som 

hjälper människor att ta större kontroll över sina liv. Coacher, menar Pegg (1999), 

arbetar däremot dagligen med individer och ”utbildar” dem i att höja sina förmågor 

såsom t.ex. fotbollsspelare, ingenjörer eller terapeuter. Bra coacher arbetar ofta i tre 

steg: de uppmuntrar människor att bygga vidare på sina styrkor, de utrustar individen så 

att denne klarar att handskas och tackla de områden som behöver förbättras samtidigt 

som de möjliggör för fortlöpande framgångar för individen. 
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 Företaget arbetar med coaching, mentorskapsprogram samt livs- och karriärplanering genom att stödja  

     utveckling för och genom den enskilde ledaren och medarbetaren (Leapfrog).  
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Han [coachen] varken lyssnar eller avvaktar på det sätt som en mentor bör 

göra, utan han deltar aktivt med taktiska råd och anvisningar i det löpande 

spelet. Han medverkar dock inte själv i det aktiva spelet utan står vid sidan 

av, även om han är både delaktig och engagerad.  

Arhén (1991, s.16) 

 

Vi ser att skillnaden mellan coaching och mentorskap ligger i att coaching kan ha 

starkare inslag av att resultat och prestationer ska uppnås, ibland även väldigt specifika 

sådana. Såväl coaching som mentorskap kan uppstå utifrån ett personligt behov av en 

strävan efter utveckling, dock är inte utbytet ömsesidigt i coachingrelationen då fokus 

enbart ligger på att den som söker coaching ska få vägledning. Såväl mentorskaps- som 

coachingrelationen har inslag av att vägledningen hjälper individen att få ett 

helhetsperspektiv. Coaching pågår dock under en kortare tidsperiod än mentorskap, som 

i vissa fall kan fortgå hela livet. Även om coachens helhetssyn inkluderar en långsiktig 

plan, kommer coachen inte att finnas vid individens sida under lika lång period som 

mentorn, varför mentorrelationen ger större utrymme för att revidera ev. strategier under 

relationens gång. Då man i mentorskapsrelationen oftast inte tar betalt, som man gör i 

coachingrelationen, tror vi att förhållandet mellan adept-mentor därför också upplevs 

som jämlikare då båda parter kan utväxla kunskaper och erfarenheter utan att behöva 

tänka på att få ut det mesta för pengarna. 

 

 

Rådgivare 

Pegg (1999) menar att individer kan söka rådgivare för att erhålla specialistkunskap, 

ofta av formell karaktär såsom ekonomisk eller juridisk rådgivning. Människor söker 

sig även till rådgivare då de upplever sig ha ett specifikt problem som de önskar lösa, 

antingen av privat eller professionell karaktär. Rådgivaren fungerar då som ett ”tredje 

öra” där individen oftast på egen hand kommer till insikt om lösningen. Inom 

organisationer menar Shea (1994) att rådgivning oftast ses som ett sätt att förbättra 

individers beteenden eller prestationer. När det används till att försöka driva fram 

särskilda beteenden kan det framkalla strategier hos de anställda, för att hantera 

stressiga och känslofyllda situationer, som gör att problemen ”går under jorden”. Detta 

innebär dock inte att problemen egentligen är lösta. Rådgivaren måste då enligt Shea 

(1994), om rådgivning ska användas konstruktivt, fokusera på att hjälpa individen att nå 

framgång och vara produktiv på sin arbetsplats. När det används på detta sätt kan 

rådgivning i de allra flesta situationer bidra till att skapa harmoni mellan de intressen 

som individen har kontra organisationens intressen. Enligt Leapfrog kan rådgivaren 

egentligen betraktas som en konsult som man anlitar efter behov, dock innehar 

rådgivaren funktionen av en lärare dvs. att rådgivaren efter behov visar och föreslår hur 

individen ska göra. Coach, rådgivare och konsult är dock alla, i motsats till att vara 

mentor, yrken där individen får betala för att få ta del av vägledning, hjälp och stöd. 

 

En skillnad mellan rådgivning och mentorskap ligger i att syftet med rådgivning kan 

vara att förändra individens beteenden så att den (bättre) ska passa in i organisationen. 

Enligt vår mening utgår dock inte mentorskap ifrån att få individer att passa in utifrån 

särskilda sammanhang. Vi upplever att mentorskap möter individen i den situation och 

det sammanhang den befinner sig i för tillfället, såväl på det professionella som 

personliga planet. Vid rådgivning söker man oftast av en specifik anledning med ett 
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önskvärt resultat medan mentorskap kan bidra till att skapa förändring i såväl kunskap 

som tankesätt. Även rådgivarerelationen fokuserar på individens kunskap och inte att 

något utbyte i relationen sker. Rådgivning, i syfte att få en persons beteenden till att 

ändras för att försöka få dem att passa in i organisationen, får anses vara mer 

kostnadseffektivt för organisationen än mentorskap, med tanke på de olika 

tidsperspektiv som rådgivning respektive mentorskap har. Rådgivning såväl som 

coaching anser vi har ett tydligare inslag av att vara en aktivare form av vägledning, 

kanske just pga. det kortare tidsperspektivet men också då de ofta uppkommer ur ett 

specifikt behov eller skäl. Pegg (1999) anser att mentorn inte är rådgivare, däremot kan 

mentorn anta dennes roll. När och om mentorn gör detta måste denne dock vara mycket 

tydlig med att man iklär sig rollen som rådgivare pga. att man ändrar förutsättningarna 

(spelreglerna) för relationen.  

 

 

Handledare 

Enligt Holmberg (2000, s.17) är den ordagranna betydelsen av handledning ”att leda vid 

handen”, dvs. att man får stöd och hjälp i en process som leder till utveckling, såväl i ett 

kort som långt perspektiv. Syftet med handledning är att utveckla professionalitet och 

yrkesroller i en inlärningssituation där teori och praktik sammankopplas. Handledning 

kan spåras till Sokrates och det sätt han samtalade på, som han själv liknade vid en 

barnmorska som förlöser tankar. Det finns starka terapitraditioner kopplade till 

handledning, främst gäller det då handledarens förhållningssätt. 1920-talets utbildningar 

i USA och Europa inom bl.a. psykologi är varifrån handledning i nutid har fått sitt 

ursprung. Handledning återfinns inom flertalet verksamheter, med olika namn och 

varierat innehåll där den antingen kan utföras som individuell handledning eller i grupp. 

(Holmberg, 2000) Några tydliga områden går dock särskilt att urskilja enligt Lauvås & 

Handal (2001): yrkesinriktad handledning, uppsatsinriktad handledning, studie- och 

yrkeshandledning samt personlig handledning och rådgivning. ”Med handledning 

förknippar vi begrepp som mentor, coach, samtalspartner, konsult, nätverksgrupper, 

ledarträning, erfarenhetsgrupper etcetera.” (Holmberg, 2000, s.20) Den gemensamma 

nämnaren för den som handleds i arbetslivet är dock enligt Holmberg (2000) vägledning 

och stöd i någon form. 

 

Arhén (1991) anser att både handledare och lärare är begrepp som är mer teoretiskt 

inriktade och som oftast återfinns inom utbildningsväsendet. Det handlar här mer om 

faktainlärning varför det då inte heller (särskilt ofta i alla fall) sker något utbyte av 

erfarenheter. Såväl läraren som handledaren upplevs sitta inne med de rätta svaren och 

ska försöka lära eleven det mesta möjliga. Inom högre utbildning fungerar handledning 

enligt Hultman & Sobel (2005) som en form av vägledning för studenter och 

doktorander, där de handleds i sina examensarbeten på olika nivåer. Enligt Holmberg 

(2000) är handledaren bra om den fungerar som en mentor, dvs. att den visar intresse 

både för individen samt dennes vetenskapliga arbete. 
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Lindgren (2000) har gjort en sammanställning över likheter och skillnader mellan 

begreppen handledning och mentorskap där hon visar på att handledning är 

ämnesinriktad, handlar om undervisning och kräver ämneskunskaper. Här föreligger ett 

beroendeförhållande mellan handledaren och den handledde, medan mentorskap är en 

oberoende relation som inriktar sig på att ge självförtroende och utveckling hos adepten. 

Lindgren (1997) menar att likheten mellan mentorskap, handledning och tutoring består 

i att den ena parten (oftast) är en äldre, mer erfaren individ. 

 

Om den ena parten anses sitta inne med de rätta svaren tror vi att relationen kommer att 

upplevas som ojämlik. Lärare/handledare bör uppmuntra studenter inom högre 

utbildning till att eftersträva självständighet och kritisk förmåga, särskilt då sådana 

avsikter går att finna i såväl Högskoleförordningen som Högskolelagen. Vi tror även att 

beroendeförhållandet vid handledning t.ex. kan påverka öppenheten i samtalen dvs. att 

det förmodligen är lättare att vara mer öppen i en mentorskapsrelation än vid 

handledning. Vi uppfattar att chanserna är större att utveckla självständighet och kritiskt 

tänkande i en mentorskapsrelation än vid handledning, där handledaren bedöms ha de 

”rätta svaren”.  

 

Det kan även ha betydelse om man får möjlighet att välja sin handledare eller blir 

tilldelad en. Personkemin har betydelse i alla relationer och bör därför inte underskattas. 

Dock finns det tillfällen där man inte kan påverka valet av person som man ingår en 

relation med, detta gäller framför allt för elev/student-lärare/tutorrelationerna. Hjälp 

från coach eller rådgivare söker individen oftast upp själv och betalar för varför man 

också då har möjlighet att byta om det inte skulle passa. I mentorskapsrelationen finns 

det inte alltid möjlighet att välja mentor men personkemin ges stor betydelse för 

relationen och möjlighet ska helst finnas till att kunna byta mentor om personkemin 

skulle visa sig att överensstämma mindre bra. 

 

 

Fadder 

Enligt Norstedts etymologiska ordbok (2008) kan fadderbegreppet härledas till 

”medfader, dvs. andlig fader”. Det används även i betydelsen dopvittne. Fadder i 

yrkeslivet har dock använts om ”En person som ger hjälp och stöd i det dagliga arbetet, 

till exempel en chef eller en äldre kollega.” (Hultman & Sobel, 2005, s.15) Det kan även 

användas som hjälp för nyanställda att få klarhet i sina arbetsuppgifter samtidigt som 

fadderskap också kan användas inom skolvärlden ”för att slussa de nya 

förstaklasseleverna rätt” (Arhén, 1991, s.15).  

 
I en del internt organiserade program kallar man sina mentorer för faddrar. 

Så gör till exempel Posten och Nestlé […] De anser att ordet mentor innebär 

en mer nära, personlig och spontan relation [än fadderns] [sic!] och att man 

inte kan organisera fram ett mentorskap.  

(Arhén, 1991, s.15) 
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Enligt vår uppfattning används fadderbegreppet i vidast mening av alla de närliggande 

begrepp som vi gått igenom. Fadderskap är det begrepp som lite slarvigt, oavsett 

sammanhang används synonymt med mentorskap. Vi ser fadderskap som en storebror-

lillebrorrelation där man kan rådfråga och be om hjälp vid behov, oavsett om det är i 

skolan eller på arbetsplatsen. Vi uppfattar relationen som informell även om den inte har 

sin början i frivillighet, dvs. individen blir oftast tilldelad en fadder som anses lämplig. 

Enligt oss syftar mentorskap i högre grad till att lära ut specifika kompetenser medan 

fadderskap har ett mer praktiskt ändamål under en begränsad introduktionsperiod. 

 

 

Utmärkande för mentorskap 

 

Innan vi redogör för de utmärkande dragen för mentorskap vill vi göra en återkoppling 

till cirklarna i figur 2 och ge en kort beskrivning av hur vi har tolkat och förstått att de 

närliggande begreppen förhåller sig till varandra. Det närmaste Shea (1994) ger som 

förklaring om hur man ska utläsa begreppens förhållande gentemot varandra är genom 

att visa på att läraren (och medlemmar ur andra professioner också) kan fungera i alla de 

fem roller som återfinns i figur 2. En lärare kanske bara lär ut medan en annan kan 

fungera som tutor eller coach till en specifik elev. En del lärare har däremot en 

rådgivande funktion och ett fåtal lärare fungerar som mentorer. 

 

Lärare och tutor är de begrepp som vi uppfattar har mest gemensamt med varandra 

jämfört med de övriga begreppen. Därefter har begreppen coach, rådgivare och mentor 

fler gemensamma drag än lärare och tutor. Undervisningen för de två innersta 

begreppen, lärare och tutor, sker i grupp även om storleken på gruppen varierar. 

Läranderelationen kan ändå upplevas vara av en-och-en karaktär, dvs. från elev/student 

till lärare/tutor. I övriga begrepp (inklusive mäster/lärling, handledare och fadder) utgörs 

relationen oftast av att vara en-och-en relationer även om såväl coaching som 

handledning och mentorskap kan ges i grupp. Enligt Leapfrog sker mentorskap 

vanligtvis inte i grupp men det har i vår enkätundersökning (se avsnittet Resultat) 

framkommit att man i enstaka fall på personalvetarprogram inom högre utbildning valt 

att genomföra mentorskap i grupper om ca 3-5 adepter med en mentor. Alla de begrepp 

som vi ovan gått igenom utgörs av att en mer erfaren individ förmedlar någon form av 

kunskap till en mindre erfaren person. Om det sedan är en särskild färdighet, ett 

specifikt ämnesområde eller utbyte av erfarenheter av mer allmän karaktär som lärs ut, 

varierar dock. Vi tycker oss också se att personliga inslag i relationen tenderar att öka ju 

längre ut man kommer i cirklarna i figur 2, tillika som att graden av frivillighet för båda 

parter ökar ju längre bort från cirklarnas mitt man kommer. En individs enskilda behov 

av att förskaffa en viss färdighet, kunskap osv. styr i högre grad för begreppen coach, 

rådgivare och mentor än för begreppen lärare, tutor, fadder och handledare. Oftast 

tilldelas man en fadder, vare sig det gäller utbildning eller arbetsliv. Detsamma gäller 

för handledaren, även om den i vissa fall kan väljas ut specifikt av individen. För att en 

relation till en coach, rådgivare eller mentor ska uppstå krävs det vanligtvis att individen 

själv tar kontakt med någon av dessa. 
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Utifrån begreppen som förekommer i figur 2 uppfattar vi mentorskap som det begrepp 

som har bredast innebörd och att det är det enda begreppet som innefattar de övriga 

begreppen. Det är därför som mentor som begrepp är placerat i den yttersta och vidaste 

cirkeln. Alla begrepp exemplifierar olika läranderelationer där alla kan anta de olika 

rollerna i cirklarna, men vi uppfattar att skillnaden ligger i graden av rörelse mellan de 

olika rollerna. Vi tolkar mentorskapsbegreppet som det vidaste eftersom vi anser att 

mentorn har större möjligheter att såväl röra sig mellan de olika rollerna som att anta 

dem. Mentorskapsrelationen anser vi också är den mest jämlika då det är den enda 

relation som lägger vikt vid att ett utbyte sker för båda parter. Pegg (1999) menar att 

mentorer kan inta alla ovanstående roller men att det då är viktigt att mentorn klargör 

vilken roll denne intar just för tillfället, för att adepten ska förstå vilken roll mentorn 

intar vid olika tillfällen i relationen. Shea (1994) menar att mentorskap är en speciell 

relation och att den kräver sin egen uppsättning av attityder, värderingar och beteenden. 

Han menar att det särskiljande med mentorskap är att fokus nästan enbart ligger på att 

möta behoven hos adepten, vilket mentorn ägnar sig åt på ett osjälviskt sätt.  

 

Eftersom personalvetarstudenter fortfarande befinner sig under utbildning är det kanske 

inte möjligt för mentorn att enbart lägga fokus på arbetsrollen, varför vi tror att 

mentorskap inom högre utbildning kan skilja sig från t.ex. mentorskap inom 

organiserade program i näringslivet. Därför upplever vi att mentorn speciellt i 

mentorskapsprojekt inom högre utbildning i större utsträckning kan få ta på sig de olika 

roller som återfinns i figur 2. Vi ser också att mentorn kan utgöra en förebild för 

adepten då denne tjänstgör på en befattning eller inom ett område som adepten är 

nyfiken på. Vi upplever att det som främst utmärker mentorskapsrelationen är att den 

både består av kunskapsöverföring, från en på området mer kunnig person till en mindre 

kunnig, såväl som ett ömsesidigt lärande och utbyte mellan adept och mentor.  
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RESULTAT 

 

 

I vår undersökning har vi genomfört tre olika studier; begreppsstudie, enkätstudie och 

intervjuer. För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar kommer vi att använda det 

empiriska underlag som vi fått fram ur samtliga tre delstudier. Kopplingar till vår 

teoretiska inspiration, det livslånga lärandet, kommer kontinuerligt att göras i form av 

diskussion under respektive resultatavsnitt. Resultaten från de tre studierna presenteras 

med början i begreppsstudien, därefter resultaten från enkätstudien och slutligen 

resultaten från intervjustudien. Resultaten från intervjustudien presenteras med hjälp av 

de huvudsakliga teman som vi anser att respondenterna talat om. Även dessa teman 

kommer att diskuteras utifrån det livslånga lärandet.  

 

 

Begreppet mentorskap 

 

Genom vår begreppsstudie har vi kommit fram till att det främst är två saker som 

tillsammans karaktäriserar mentorskapet. Det första är kunskapsöverföring från en på 

området mer kunnig person till en mindre kunnig, där den huvudsakliga avsikten med 

mötet mellan dessa två personer är att den mindre kunniga personen ska få lära sig och 

utveckla vissa kompetenser. Det andra området som utmärker mentorskap är att 

relationen mellan adepten och mentorn med sina olika erfarenheter, kan ses innehålla ett 

ömsesidigt lärande och utbyte. Adept och mentor lär av varandra genom dialog och ett 

utbyte av kunskaper och erfarenheter. Förhållandet präglas i detta avseende av 

jämställdhet och en jämbördig relation där båda parter utvecklas personligt och 

professionellt. Genom mentorskapet får både adept och mentor möjlighet till reflektion 

över sig själva och i sina roller.  

 

Även i informantintervjun med Advantum Kompetens framhölls kunskapsöverföring 

och ett ömsesidigt utbyte som två viktiga områden i mentorskap. Genom 

respondentintervjuerna har vi fått inblick i hur adepterna ser på mentorskap och även 

här har vi kunnat skönja de två områden som vi tycker utmärker mentorskap. 

Respondenterna ser sin mentor bl.a. som en informationsbank vilket tydligt visar på det 

första området, kunskapsöverföring. Samtliga respondenter har också i sina intervjuer 

nämnt det ömsesidiga utbytet på ett eller annat sätt. Vi återkommer mer detaljerat om 

hur respondenterna har upplevt mentorskap under Upplevelser av mentorskap. 

 

I det livslånga lärandet är tanken att det i varje skede av livet bör finnas utbildnings- och 

lärandemöjligheter som är anpassade till individens bakgrund, behov och kompetens. 

(Skolverket, 1999) Vi ser att mentorskap kan vara en sådan lärandemöjlighet. 

Mentorskap kan utgöra den situation där utbildningars innehåll samspelar med 

individers övriga lärande (Mark, 2009), och där studenter får möjlighet att integrera sitt 

formella och informella lärande. I det livslånga lärandet ser vi också att mentorn kan 

hjälpa adepten med att se samband i lärandet mellan olika livsområden, åldrar och 

livsfaser. Mentorn kan även hjälpa adepten att möta det obekanta och det främmande 

som adepten sedan kan införliva i en ny tolkning av världen (Gustavsson, 1996). 
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Livslångt lärande kan beskrivas med ett tvådimensionellt ramverk där den livslånga 

dimensionen innebär att individen lär under hela livet. Idag åldras kunskaper snabbt och 

det är nödvändigt att uppdatera kunskaper och kompetens samt att lära nytt. Den 

livsvida dimensionen tar däremot fasta på att lärande idag sker i ett flertal olika miljöer 

och situationer, inte endast i de formella utbildningssystemen. (Skolverket, 1999) Det 

ömsesidiga utbytet i mentorskap kan ses som en tydlig del i den livslånga dimensionen 

medan mentorskap sett ur den livsvida dimensionen kan ses som en alternativ läromiljö. 

 

 

Förekomst av mentorskap 

 

Under såväl vår litteratursökning som litteraturgenomgång fann vi att mentorskap inom 

högre utbildning används på olika sätt och med olika syften. Vi kom framförallt i 

samband med lärarutbildningen i kontakt med mängder av litteratur där mentorskap 

berörs utifrån att främst nyutexaminerade lärarstudenter under sitt första år vid 

anställning på skola får en mentor. I övrigt framkom det ur litteraturgenomgången att 

mentorskap inom högre utbildning framförallt förekommer vid 

tekniska/naturvetenskapliga och medicinska fakulteter och då som ett led i 

universitetens/högskolornas jämställdhetssatsningar (Lindgren, 1997). Däremot är 

arbetslivsanknytning som syfte inom högre utbildning ett område som beaktas ytterst 

sparsamt eller t.o.m. inte alls. Den information om praktik och dess olika utföranden 

som framkom ur våra enkäter presenteras i detta avsnitt för att visa på att praktik 

däremot redan anses vara en form av arbetslivsanknytning. Detta hade också senare 

betydelse för oss vid kategoriseringen av de intervjuade adepternas upplevelser av 

mentorskap, då arbetslivsanknytning framkom som ett resultat.  

 

Resultatet av vår enkätundersökning visar att 19 universitet/högskolor har 

personalvetarprogram. Ett av dessa (Linnéuniversitetet) har två olika 

personalvetarprogram varför 20 program återfinns i enkätsammanställningen (bilaga 9). 

I undersökningen har svar inkommit från 16 universitet/högskolor varav ett av dessa har 

två personalvetarprogram varför vi sammanfattar resultaten utifrån 17 

personalvetarprogram.  

 

16 av 17 personalvetarprogram har arbetslivsanknytning i form av praktik eller 

mentorskap eller både och. (I denna beräkning ingår uppgifter från två av de 

universitet/högskolor som inte besvarat enkäten men där denna information har gått att 

finna på deras hemsidor, dessa är Högskolan i Jönköping och Mittuniversitetet. Dessa 

exkluderas framöver i de resultat som vi kommer att presentera). Annan 

arbetslivsanknytning t.ex. i form av projekt och gästförläsare förekommer också på en 

del program. Ett av de personalvetarprogram som varken har praktik eller mentorskap 

ges av Södertörns högskola och de har angett att programmet startar för första gången 

höstterminen 2010 varför det ännu är oklart hur programmet kommer att se ut.  
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Våra resultat visar på att fem personalvetarprogram enbart har praktik. Sex 

personalvetarprogram har enkom mentorskap medan fem personalvetarprogram har 

såväl praktik som mentorskap. I ett tidigt skede hade vi en hypotes där vi trodde att ev. 

avsaknad av praktik skulle kunna ha ett samband med förekomst av mentorskap inom 

högre utbildning. Våra resultat pekar dock på att det är en jämn fördelning mellan att 

universitet/högskolor som bedriver personalvetarutbildningar använder sig av antingen 

praktik, mentorskap eller praktik och mentorskap parallellt. 

 

Praktik förekommer vanligtvis 5-10 veckor (7,5-15 hp). Enstaka program har 

obligatorisk praktik, andra som valbart moment. Praktiken benämns som antingen 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller som arbetsplatsförlagd utbildning. 

Därutöver finns andra kontakter med näringslivet i form av partnerföretag, 

arbetslivsanknytning i form av projekt och uppdrag mot organisationer och företag, 

gästföreläsare, studiebesök och intervjuer. Vissa av dessa samverkansprojekt är 

examinerande. 

 

11 personalvetarprogram har mentorskap och vid fyra av dessa program är det en 

programansvarig som ansvarar helt eller delvis för mentorskapet. Ytterligare ett 

program ansvarar studierektor för, detta mentorskap ger även högskolepoäng och är 

integrerat som en del av en kurs. Vid ett annat program är det endast studentföreningen 

som är ansvarig och vid fyra program är det studentförening tillsammans med JUSEK 

eller Advantum Kompetens som ansvarar för mentorskapet. Ett av dessa fyra 

mentorskapsprogram stöttas även av programansvarig. Vid ett program ansvarar 

studentsektion för mentorskapsprogram i samarbete med programledningen. 

Mentorskap förekommer såväl i grupp som enskilt, som projekt, som del i kurs eller 

som examinerande kurs. Där det organiseras av programledningen är det antingen 

frivilligt eller obligatoriskt. De mentorskapsprogram som drivs av studentföreningar är 

frivilliga och vi anser att de därmed kräver initiativtagande från studentens sida. 

 

Att mentorskap förkommer i samband med Uppsalas och Stockholms 

personalvetarprogram framkom av våra informantintervjuer. I informantintervjun med 

Dynamicus framkom vikten av att bygga broar med arbetslivet inför framtiden och att 

mentorskap var ett bra alternativ. Vi har genom vår informantintervju med Advantum 

Kompetens förstått att det är av stor vikt att studenter på personalvetarprogram får 

arbetslivsanknytning under sina högskolestudier då det är ett sådant varierat och 

komplext yrke som väntar dem efter examen. Vi finner det intressant att ett 

personalvetarprogram har studierektorn som ansvarig för mentorskapet och att 

mentorskapet där är poänggivande. Det tycker vi visar på att de lägger stor vikt vid 

mentorskap. 

 

Att 16 av 17 personalvetarprogram har praktik och/eller mentorskap tycker vi visar på 

att dessa högskoleutbildningar har en form av arbetslivsanknytning och därmed kan ses 

som en del av det livslånga lärandet. Utbildningarna på dessa personalvetarprogram 

upplever vi därför samspelar med individers övriga lärande genom att som Mark (2009) 

säger, erbjuda alternativa lärmiljöer. Lärandet resulterar i en förändrad världsbild och en 

akademisk kunskapsbildning kommunicerar med bildning som en livsprocess i detta 

avseende (Mark, 2009). Vi anser att broar byggs mellan vetenskapligt grundad kunskap 

och studenters vardagsvärld och framtid. Vi menar även att såväl praktik som 
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mentorskap gör att undervisningen i högre utsträckning kan innehålla kurser som i 

större grad svarar mot arbetslivets behov. I mötet med det obekanta och det främmande, 

i det här fallet ett framtida arbetsliv, införlivar studenterna det sedan i nya tolkningar av 

världen. Lärprocesserna börjar i det personliga men slutar inte där. (Gustavsson, 1996) 

 

Livslångt lärande som strategi och användandet av praktik och mentorskap som 

alternativa lärmiljöer menar vi kan leda till att personalvetarundervisning i högre 

utsträckning svarar mot arbetslivets behov. Mark (2009) menar att utbudet enligt detta 

synsätt kan bli mer styrt av individers och arbetsgivares behov. Det kan bli en successiv 

marknadsanpassning av universitets/högskolors utbildningsutbud och det kan också på 

sikt innebära mer arbetsförlagd utbildning.  

 

Vidare kan nämnas att, utöver vårt primära syfte, framkom det i enkätundersökningen 

att universitet/högskolor i mindre städer har mer praktik än universitet/högskolor i 

storstäder. Under 1970-talet skedde en tydlig förskjutning i riktning mot starkare lokalt 

inflytande varför lokala utbildningsprogram utarbetades (Richardsson, 2004). Vi tror att 

det är lättare att integrera utbildning och näringsliv i mindre städer då närhet och vikten 

av att öka stadens attraktionskraft gör att utbytet blir ömsesidigt och viktigt. 

 

 

Upplevelser av mentorskap 

 

Vi har genom analys av såväl informantintervjuer och respondentintervjuer kunnat 

tematisera intervjusvaren i fyra för undersökningen intressanta områden som 

presenteras nedan. Ett av dessa områden, arbetslivsanknytning, visade att mentorskap 

har stor betydelse för adepternas framtid. Respondenternas intervjusvar presenteras som 

citat och har valts ut för att tydliggöra vårt resultat i den tredje delstudien. Vidare 

presenteras de i justerad form dvs. de muntliga utsagorna har omvandlats till vardagligt 

språkbruk för att öka läsbarheten (Svenska skrivregler, 2009).  

 

 

Mentorskapsrelationen 

Vi upptäckte att adepterna i denna studie ser sin mentor som en guide, ett bollplank och 

en informationsbank som hjälper till att ge perspektiv på studierna samtidigt som de 

bidrar med trygghet inför framtida yrkesliv. Vi upptäckte att samtliga adepter ser upp 

till och inspireras av sin mentor. I informantintervjun med Advantum Kompetens 

framkom också att mentorn ses som en förebild, en trygghet som ger perspektiv på 

studierna, och bidrar till ett växande och utvecklande. Ett universitet har i enkäten svarat 

att ett syfte med mentorskap för dem är att utgöra ett bollplank för adepten. Citaten från 

respondentintervjuerna nedan visar tydligt på hur adepterna har upplevt mentorn och 

deras relation. 
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Ja, mer hur man kan vara. Jag kan fungera och vara som jag är på 

mitt jobb. Jag behöver […] inte försöka låtsas att jag är någonting jag 

inte är. Det har varit […] psykologiskt skönt för mig att inse det via 

den här kontakten. [---] skönt att ha någon som står lite utanför som 

har erfarenhet som man kan prata med om vad som helst. [---] Hon 

säger vad hon tycker och man får en lite mer balanserad syn på en 

själv och lite redskap… 

Intervjuperson 1 

 

Jag har fått chansen att bolla det jag läser med någon som jobbar 

med det och det har känts ganska skönt för om han är intresserad och 

tycker att det känns relevant då läser jag ändå rätt sak och då kan det 

till viss del kännas som en trygghet att jag läser rätt sak ... 

Intervjuperson 2 

 

Han har varit en informationsbank för mig för jag sörplar i mig allt 

han säger, men också bollplank för när jag har några funderingar i 

utbildningen eller hur jag ska göra så har jag tagit upp det med 

honom. Att ha någon att bolla med, för även om man har familjen så 

är det: - Det är klart att ni säger så för ni är ju min familj. 

Intervjuperson 3 

 

 

Samtliga respondenter har även nämnt att de kan tänka sig att fortsätta sin 

mentorskapsrelation efter mentorskapsprojektets tid har löpt ut. Samtliga 

intervjupersoner skulle även själva kunna tänka sig, att på sikt bli mentorer, vilket 

framgår i följande citat. 

 
[…] så tänker man att man skulle vilja hjälpa någon själv och när jag 

har tillräckligt mycket att erbjuda så skulle jag också kunna tänka mig 

att vara mentor. 

Intervjuperson 1 

 

I det livslånga lärandet har de enskilda individernas förhållningssätt till sina egna behov 

av vidarelärande blivit viktigt, men även förmågan att lära nytt och attityder till 

utbildning. Ämneskunskaperna behöver kompletteras med lusten att lära, 

självförtroende, förmåga att behärska förändring och att känna sig trygg i osäkerheten. 

(Skolverket, 1999) Vi upplever att mentorskap är till stor del ett medvetet val av 

personalvetarstudenterna då de ser aktiviteten som viktig i sitt vidarelärande. Vi ser att 

mentorskapet ger studenterna lust att lära då de får en koppling till arbetslivet. De blir 

även tryggare i osäkerheten om framtiden då de får bolla sina tankar och funderingar 

med sin mentor, vilket vidare kan ge dem självförtroende och trygghet. 

 

 

Mentorskapets förutsättningar 

Ur informantintervjun med Advantum Kompetens framkom att en förutsättning för att 

bedriva mentorskapsprogram är att sätta en ram kring programmet som tydligt visar mål 

och syfte. Ett visst mått av struktur som hjälp under mentorskapsprograms gång måste 

också finnas. Vidare är det av stor vikt att fundera över hur det kommer att bli för den 

specifika grupp som är adepter och mentorer i aktuellt mentorskapsprogram. Det bör 

tänkas till på vilka förutsättningarna respektive fallgroparna är så att man företrädesvis 
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kan satsa på just de områdena. Advantum Kompetens menar att det är viktigt för att 

programmet och adept-mentorrelationen ska fungera, speciellt viktigt är det i 

mentorskapsprojekt för studenter då det är skillnad på mentorskapsprogram i 

näringslivet kontra de mentorskapsprojekt som ges i samband med 

personalvetarprogram. Advantum Kompetens menar att man som student generellt har 

färre erfarenheter än de som får mentorskap i näringslivet. Studenterna kan inte heller 

det blivande yrket, vilket en adept i näringslivet kan. Mentorn i mentorskapsprojekt 

inom högre utbildning har därför mer av en utbildarroll. En svårighet för mentorn kan 

här vara om denne tidigare varit adept i ett mentorskapsprogram i näringslivet. 

Mentorns referensram kan då härstamma ur en mentorskapsrelation från ett 

näringslivsprogram, vilket är väldigt olikt mentorskapsprojekt som ges för studenter. 

Mentorn är då inte alltid med på spåret utan kan förvänta sig att adepten ska komma 

med något, istället är det dock mentorn som måste stå för tillförseln. Därför anser 

Advantum Kompetens att det i mentorskapsprojekt för personalvetarstudenter är viktigt 

att vägledning ges vid uppstart av projektet. De ger även rådet till adepterna och 

mentorerna att de inledningsvis ska komma överrens om ämnen som de kan diskutera.  

 

Vidare framkom att en förutsättning är att mentorn sätter av tid och framförallt 

engagerar sig för att vara mentor. Vi har såväl genom informant- som 

respondentintervjuer förstått att det finns mentorskapspar som avbryter sina kontakter 

pga. tidsbrist och brist på engagemang.  

 
[…] vissa har ju avbrutit sina mentorskap pga. att mentorn inte riktigt 

har haft tid, inställda träffar och då har de till slut känt att det är 

ingen ide att jag försöker. Och det kan man ju aldrig förhindra… 

Intervjuperson 2 

 

Matchningen är en annan förutsättning för att mentorskapet ska bli bra. Vi har såväl 

genom informantintervjuerna och respondentintervjuerna förstått att det kan vara svårt 

att hitta varandra och känna personkemi, men även att hitta arbetsformen och finna 

former där möjlighet till utväxling finns. Advantum Kompetens menar att det kan ta ett 

tag innan man får nytta av ett mentorskapsprogram och de ser ofta utvärderingar där 

mentorskapspar säger att andra halvan av programmet var bra. Även våra 

respondentintervjuer tyder på detta. 

 
Det är väldigt personkemibundet. Man ska vara lite intresserade av 

varandra och sen är det viktigt att man känner att man kan trivas 

tillsammans... Man vet ju inte i förväg om det kommer bli bra men 

man får väl försöka anstränga sig lite i början […] Skulle det skita sig 

totalt kan man ju be att få byta. Det tror jag att man få bestämma sig 

för ganska snabbt. 

Intervjuperson 1 

 

En annan förutsättning som vi upptäckte är att det som behandlas i mentorskapsparen 

individerna emellan är frivilligt och upp till respektive par att bestämma och lägga upp. 

Som framkommer av citaten så har mentorskapsparen behandlat vitt skilda saker.  
 

Man kommer som man är och så pratar man utifrån den situation som 

är […] lite grann vad hon har gjort och vad hon har för planer också. 

Intervjuperson 1 
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Vi spånade C-uppsats tillsammans. [---] arbetsrätt […] plockat upp 

någon paragraf som jag inte kunde förut... 

Intervjuperson 2 

 

I det livslånga lärandet så är det relevant att det finns olika utbildnings- och 

lärandeformer som passar olika individer (Skolverket, 1999). I och med att adept och 

mentor själva lägger upp vad de ska behandla och hur, så ser vi att lärandet anpassas så 

att det passar de två deltagande individerna.  

 

 

Dubbelriktat utbyte 

Från informantintervjun med Advantum Kompetens framkom att mentorskapsrelationen 

kan ses som dubbelriktad. Såväl adept som mentor är i fokus och ett givande och 

tagande sker från båda håll. Även i vår enkätundersökning framkom det att ett 

universitet ser att mentorskapet gynnar såväl adept som mentor. Samtliga våra 

respondenter upplever ett dubbelriktat utbyte med sina mentorer och att mentorerna 

visar ett stort intresse för deras kunskap, vilket också tydligt framgår i citaten nedan. 

 
Har man en färsk utbildning så har man ju mycket att ge mentorn som 

den inte vet. Det är ju inte så att det man lär sig här är helt 

oväsentligt… 

Intervjuperson 1 

 

Vi har en relation där han har massor att lära mig men han också ser 

det som att jag kan lära honom. [---] Han sökte väl en adept som 

kunde ge honom teoriperspektivet och mycket har ju rörts om det jag 

läser just nu. 

Intervjuperson 2 

 

I det livslånga lärandet lär vi oss under hela våra liv om livets alla områden 

(Gustavsson, 1996). Kunskaper åldras snabbt och det är nödvändigt att uppdatera 

kunskaper och kompetens samt att lära nytt (Skolverket, 1999). Clutterbuck (1987) 

menar även på att man som mentor i yrkeslivet kan bli hemmablind inom sitt område 

varför adepten kan bidra med ett annat synsätt. Därför kan vi se mentorskapsrelationen 

som mycket givande även för mentorn.  

 

 

Arbetslivsanknytning 

I vår enkätundersökning framkom att ett universitet upplever att kopplingen till ett 

mentorföretag underlättar förståelsen och tillämpbarheten av teoretiska förståelser. Två 

universitet framhöll att mentorskapet ger personliga kontakter, inblick i personalarbete 

och kan skapa kontakter av värde för t.ex. arbetssök. Ett universitet svarade att 

mentorskap ger kontakt med personer med arbetslivserfarenhet. Vidare framhöll ett 

universitet att mentorskap ger kontakter med yrkesverksamma inom området och insyn i 

praktiskt personalarbete (PA) samt bra koppling mellan teori och praktik. En högskola 

upplever en nära koppling till HR-/PA-arbete och arbetslivsanknytning. Ett universitet 

ser att mentorskap ger möten med praktiker samt en kontinuerlig kontaktyta mellan 
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student- och arbetsliv. Vidare menar de att det utgör ett bollplank för lärare, studenter 

och mentorer att reflektera över koppling mellan teori och praktik. En högskola har 

angett att mentorskapet ger studenterna, tillsammans med någon från praktiken, 

möjlighet att reflektera över den kunskap de tillgodogör sig under utbildningstiden. 

 

Advantum Kompetens upplever ett stort glapp mellan utbildning och yrkesliv för 

personalvetarstudenter. De menar också att mentorskapet ger studenterna förståelse, 

insikter och erfarenhet av arbetslivet. De menar att först under mentorskapet kommer de 

flesta studenterna fram till vad det framtida yrket går ut på. Vidare anser de att 

mentorskapet kan ge dem kontakter, nätverk samt möjligheter att komma in i yrkeslivet. 

Vi upptäckte också att samtliga respondenter upplever sig kunna förankra sin utbildning 

genom sin mentor och dennes arbetslivserfarenhet.  
 

Jag har kunnat koppla det vi läser till, med min mentors hjälp, hur de 

jobbar med saker och ting. Just det där att kunna se hur man kan 

använda sig av de saker vi har lärt oss har nog blivit lättare och 

speciellt eftersom vi inte har någon praktik. 

Intervjuperson 2 

 

Vi upptäckte vidare att två av våra intervjupersoner inte vill byta ut teori mot praktik. 

Däremot tycker de att mentorskap fungerar som ett mycket bra alternativ till att få 

arbetslivsanknytning. 
 

Praktik kan man fixa själv om man nu brinner för att komma ut, eller 

extrajobb eller sommarjobb […] Det universitetet har, som jag vill ha, 

är massa bra kunskap. Jag ser inte hur två veckors praktik eller en 

månads praktik skulle kunna ta mig så mycket längre […] De här 

teorierna vi lär oss här, de kan man inte lära sig någon annanstans. 

Jag tycker universiteten ska göra det de är bäst på och sen kan jag 

lösa praktiken själv, men mentorskap, ohh ja! 

Intervjuperson 2 

 

I det livslånga lärandet krävs det distans till och reflektion även till det vardagliga 

lärandet för att ny kunskap ska kunna utvecklas (Gustavsson, 1996). För att 

högskoleutbildning ska kunna fungera som en aspekt av det livslånga lärandet krävs det 

situationer där utbildningens innehåll samspelar med individers övriga lärande. Det 

handlar om att bygga broar mellan vetenskapligt grundad kunskap och studenters 

vardagsvärld. (Mark, 2009) Vi ser att en mentor till en personalvetarstudent i allra 

högsta grad kan vara den person som hjälper studenten att bygga bron mellan utbildning 

och arbetsliv. Vi uppfattar därför efter genomförandet av hela vår undersökning att 

mentorskap kan utgöra en fullgod arbetslivsanknytning i utbildningen för 

personalvetarstudenter. 
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AVSLUTNING 
 

I detta avsnitt för vi en mer generell diskussion kring våra resultat, våra val av metod, de 

lärdomar vi personligen dragit samt vad vi skulle finna intressant som vidare forskning. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Även om begreppet mentorskap är mångfacetterat tycker vi inte att det är ett problem, 

då aktiviteten situationsanpassas till rådande mentorskapsprogram och dess 

sammanhang. Det är upp till respektive verksamhet att utforma vad mentorskap ska 

innebära för dem. Det är även upp till respektive mentorskapspar och 

mentorskapsrelation att utforma vad som ska behandlas i aktiviteten. Däremot anser vi 

att det som utmärker mentorskap, dvs. kunskapsöverföring samt ett ömsesidigt lärande 

och utbyte, präglar alla mentorskapsrelationer oavsett verksamhet eller sammanhang. 

Vår slutsats blir att mentorskap med fördel kan användas inom många områden, såväl 

inom utbildning såsom arbetsliv, just pga. att aktiviteten innehåller både 

kunskapsöverföring samt ömsesidigt lärande och utbyte. 

 

Vi tycker att det är intressant att mentorskap är så vanligt förekommande i samband 

med personalvetarprogram. Då det är svårt för nyutexaminerade studenter att ta sig ut i 

arbetslivet utan erfarenheter, tror vi att utbildningar med arbetslivsanknytning är mer 

attraktiva på arbetsmarknaden, då det kan ligga i universitets/högskolors intresse att 

använda sig av t.ex. mentorskap. En forskningsrapport från Luleå tekniska universitet 

(Wikberg-Nilsson, 2008) visar på att mentorskap bör utnyttjas i större grad just för att 

bidra till att ge en bild av vad yrkesrollen innebär, därutöver ger det också hög grad av 

såväl studiemotivation som personlig utveckling. Man menar också att en orsak till 

avhopp och låg genomströmning beror på universitets/högskolors brist på 

individualisering. I Holmberg & Johanssons (2005) rapport framgår det att rekryterare 

påtalar att mer kontakt med arbetslivet under utbildningstiden vore önskvärt, t.ex. i form 

av mentorskap, då det kan förbättra möjligheter till en framtida anställning. Utifrån vårt 

resultat anser vi att den högskola, där mentorskapet är poänggivande och studierektorn 

ansvarig, till fullo har tagit fasta på mentorskapets möjligheter. Vi hade inledningsvis en 

hypotes om att mentorskap fungerade som ersättning bl.a. pga. avsaknad av praktik. 

Vårt resultat visade att såväl praktik som mentorskap ges oavhängigt av varandra och att 

flertalet personalvetarprogram även ger både och. Förutsättningarna för 

undersökningens genomförande har varit begränsande i form av att vårt empiriska 

underlag är för litet för att några generaliseringar ska kunna göras utifrån vårt resultat. 

Vi tror dock att våra resultat är överförbara på de flesta utbildningar inom 

universitet/högskola. Vår slutsats blir därför att mentorskap är fullt användbart på andra 

program inom högre utbildning bl.a. för att koppla samman utbildning med kommande 

arbetsliv. 
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Att det i vårt resultat kring mentorskapets förutsättningar framkommit att ramarna och 

strukturen, tillika som tidsfaktorn och personkemin är viktiga och ibland utslagsgivande 

för mentorskapet, ser vi ökar trovärdigheten på vår studie eftersom litteraturen har 

adresserat samma faktorer (se t.ex. Clutterbuck, 1987; Franzén & Jonsson, 1994; 

Holmberg, 2000; Murray & Owen, 1992). Det att intervjuerna till antal är få, har trots 

allt inte påvisat att andra faktorer skulle ha större betydelse. Vi har fått en väldigt positiv 

bild av adepternas upplevelser av mentorskap. Utbytet av mentorskapsrelationen kan bli 

väldigt betydelsefullt om mentorskapets förutsättningar faller på plats, t.ex. mentorernas 

tid och engagemang för adepten samt matchningen. Vi anser också att det dubbelriktade 

utbytet inbjuder till tankar där mentorn kanske inte behöver vara äldre utan att en typ av 

mentor-mentorrelation istället kan uppstå. Vår slutsats är att det mentorskapsprojekt 

som Dynamicus driver ger god arbetslivsanknytning för de studenter som har matchats 

med en engagerad mentor och där god personkemi har uppstått.  

 

Livslångt lärande som strategi och användandet av praktik och mentorskap som 

alternativa lärmiljöer menar vi kan leda till att personalvetarundervisning i högre 

utsträckning svarar mot arbetslivets behov. Mark (2009) menar att utbudet enligt detta 

synsätt kan bli mer styrt av individers och arbetsgivares behov. Det kan bli en successiv 

marknadsanpassning av universitets/högskolors utbildningsutbud och det kan också på 

sikt innebära mer arbetsförlagd utbildning. Vi anser att detta successiva införande inte 

är helt okontroversiellt. Vi tror att en högre grad av marknadsanpassning kan komma att 

konkurrera med det teoretiska kursutbudet inom utbildningar. Marknadsanpassade 

utbildningar kan enligt vår mening styras i för hög grad av ekonomiska och politiska 

intressen som också tenderar att ändras, ofta i takt med att konjunkturen i samhället 

förändras. Vi anser att utbildningar med hög grad av marknadsanpassning t.ex. med stor 

andel praktik, ger ett utbildningsinriktat lärande som fokuserar på att lära ut det som 

marknaden efterfrågar, det är den specifika branschens behov och önskemål som då står 

i fokus. Självklart kommer det alltid att finnas behov av marknadsanpassade 

utbildningar och vissa utbildningar kommer alltid att ha mer av sådana inslag. Exempel 

på utbildningar där vi anser att marknadsanpassning är nödvändig är tekniska 

utbildningar. Andra utbildningar kanske inte har lika stort behov av 

marknadsanpassning annat än till en viss del, och dit anser vi att utbildningar som ger 

yrkesexamen hör, dvs. såsom t.ex. sjuksköterska, lärare och ingenjör. Utbildningar med 

ingen eller ringa arbetslivsanknytning menar vi däremot leder till ett mer 

utvecklingsinriktat lärande.  

 

Eftersom personalvetarutbildningen resulterar i en generell examen, dvs. man väljer att 

studera ett ämne eller ämnesområde till en viss fördjupningsnivå, leder den inte till 

något specifikt yrke. Personalvetare får anses vara en beteckning där man ges en bred 

möjlighet till att arbeta med personal- och organisationsfrågor inom i stort sett alla 

branscher, inom näringslivet och offentlig sektor, och såväl små som stora företag. 

Utbildningen ger möjligheter till att arbeta strategiskt, praktiskt eller förebyggande lite 

beroende på vilken inriktning man väljer under studietiden. Det är dock främst tre 

områden som personalvetare har insyn i; människa, verksamhet och regelverk. En 

personalvetare kan därför syssla med så vitt skilda områden som t.ex. arbetsmiljöarbete, 

rekrytering, kompetensutveckling, organisations- och ledarskapsutveckling, löne- och 

försäkringsfrågor. I och med att personalvetaryrket är så brett tror vi det är svårt att 

marknadsanpassa utbildningen utan att göra om den helt, dvs. dela upp den i olika 
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specialiseringsområden. Vi tror också att många studenter kanske inte är helt på det 

klara med vad exakt inom personalvetaryrket de vill syssla med (förrän de har fått prova 

sig fram i arbetslivet), varför bredden på utbildningen även ökar studenternas 

möjligheter till att prova sig fram på arbetsmarknaden. Självklart vet dock en del 

studenter precis vilken yrkesbana de vill välja varför yrkesutbildningar fyller en viktig 

funktion, om inte annat också för att snabbt få ut individer i arbete. För personalvetare 

kanske branschens behov inte behöver ligga i fokus förrän individen har hunnit ut i 

arbetslivet, och man kan då där i den specifika organisationen lära sig hur man kan 

bemöta marknadens efterfrågan och trender. På det stora hela anser vi därför att 

nyutexaminerade personalvetarstudenter kan ha större nytta av en generell akademisk 

examen då den öppnar upp för ett bredare utbud av tilltänkta arbetsgivare än t.ex. en 

yrkesinriktad (marknadsanpassad) examen som endast kan leda till en viss typ av arbete. 

Här ser vi dock att mentorskap kan spela en viktig roll, då mentorskap kan ge 

studenterna en viss grad av arbetslivsanknytning. 

 

Kopplat till den gångna diskussionen om marknadsanpassning framkom det som ett 

resultat i vår enkätundersökning att universitet/högskolor i mindre städer har mer 

praktik än universitet/högskolor i storstäder. Man kan på mindre orter ha svårt att 

behålla nyutexaminerade studenter och ett sätt att såväl öka universitetets/högskolans 

attraktionskraft som att få studenterna att stanna kvar efter examen och på så sätt bidra 

till regionens ekonomiska tillväxt, kan vara genom att utbildningen bidrar med bra 

kontakter med näringslivet. Det ger då studenterna relevant kompetens samt kännedom 

om t.ex. trender och efterfrågan. Tack vare samarbete med näringslivet känner företagen 

till de nyutexaminerades kompetens, varpå det kan underlätta för studenterna att komma 

ut i arbetslivet.  

 

Att personalvetarutbildningen dock ser olika ut på olika orter inom landet ser vi har sina 

fördelar. Allt fler väljer att börja studera senare i livet vilket innebär att man som 

student inte nödvändigtvis är ett oskrivet blad. Detta gör att studenter inom högre 

utbildning kommer ha individuellt olika behov av t.ex. praktik, mentorskap och 

arbetslivsanknytning när de väljer att påbörja sina studier. Detta utgör förmodligen en 

utmaning för universitet/högskolor när de ska bestämma utbildningsprogrammens 

utformning och det är troligtvis därför som en del av de universitet/högskolor som ingår 

i vår enkätstudie och som ger personalvetarprogram, kräver att studenterna t.ex. har 

arbetslivserfarenhet innan de får påbörja utbildningen. Vi ser att stort individuellt ansvar 

ligger på studenten att ta reda på hur personalvetarutbildningarna på olika orter inom 

landet skiljer sig åt, för att på så sätt kunna bedöma vilket kursutbud som bäst möter den 

enskilde studentens behov. Oavsett vilket val studenten gör, kommer utbildningsvalet 

onekligen att påverka såväl studentens livslånga som livsvida lärande.  
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Metoddiskussion 

 

Vi har använt tre olika metoder i undersökningen då mentorskap har angripits från tre 

olika håll, s.k. triangulering (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003), vilket har gett 

undersökningen en bredd kring mentorskap som aktivitet. Vi har i våra tre 

delundersökningar jobbat systematiskt med respektive del innan vi fortsatt med nästa 

del. Att vi har varit två personer som genomfört undersökningen har gett oss 

möjligheter att bolla idéer med varandra och påminna varandra om såväl etiska som 

källkritiska aspekter, vi har dessutom haft möjlighet att kontinuerligt kontrolläsa 

varandras arbetsinsatser. 

 

I vår begreppsstudie har vi letat efter vad som är utmärkande för mentorskap genom att 

tematisera vad som förklaras som mentorskap i litteraturen. I ett tidigt skede då vi läste 

Lindgrens undersökning (1997) förstod vi att mentorskap är ett vitt begrepp och kan 

tolkas på många olika sätt, varför vi valde att genomföra begreppsstudie i syfte att ta 

reda på vad som utmärker mentorskap. Då vi har valt ut litteratur ser vi att det finns en 

risk med att vi kan ha missat relevant litteratur. Vi närmar oss också alltid texter med en 

viss förförståelse, denna förförståelse kan vara till vår fördel i vissa avseenden och till 

vår nackdel i andra då vi inte alltid är medvetna om subjektiva tolkningar (Bergström & 

Boréus 2005). Vi har dock för att minimera denna risk kontinuerligt i alla möten med 

texter försökt att reflektera över detta fenomen och påmint varandra om vikten av ett 

objektivt synsätt.  

 

Vi har inte heller begreppsliggjort mentorskap för svarspersonerna i 

enkätundersökningen då vi intresserade oss för bredden av aktiviteten. Vi ställde heller 

ingen fråga om vad mentorskap innebär för respektive programansvarig. Dock bidrog de 

öppna svarsalternativen till att denna aspekt ändå kom fram, då vi angrep 

begreppsliggörandet utifrån hur och varför mentorskap arrangeras. Vi visste redan från 

begreppsstudien att mentorskap är ett mångfacetterat begrepp, varför vi ansåg det viktigt 

att universiteten/högskolorna själva indirekt fick begreppsliggöra mentorskapet. Vi ser 

att det finns en risk att vi missat viktiga och intressanta frågor i vår enkätundersökning, 

kanske inte för besvarandet av våra frågeställningar, men däremot t.ex. bakgrundsfrågor 

rörande hur länge utbildningsprogram och mentorskapsprojekt har pågått. De svar vi 

fått in har dock med enkelhet kunnat användas för att besvara våra frågeställningar. 

Viktigt att påpeka är att enkätundersökningen gav en god svarsfrekvens vilket gör att vi 

med stor rimlighet har kunnat besvara vår frågeställning om mentorskapets förekomst. 

Det föreligger dock alltid en risk med att svarspersoner putsar till svar för att framställa 

sig i bättre dager. 

 

Det som vi ser som undersökningens svagaste punkt är hur urvalet av respondenter fick 

göras inom ramen för uppsatsen. Det blev endast tre respondentintervjuer vilket är ett 

för litet empiriskt underlag för att kunna generalisera, å andra sidan var detta heller inte 

vår avsikt då vi var ute efter specifika upplevelser av mentorskap. Vi ser också att det 

sätt vi kontaktade respondenterna på, inte gav speciellt stort utslag till att vilja delta. 

Adepter som avbrutit sitt mentorskap har förmodligen sämre upplevelser av 

mentorskap, varför de sannolikt inte var intresserade av att bli intervjuade i ämnet. 

Vidare kan våra intervjusituationer och personkemin i dessa ha haft betydelse för dem 
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svar våra informanter/respondenter har gett oss (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). 

För att minimera denna risk genomfördes och renskrevs samtliga intervjuer av en och 

samma person. De upplevelser som syftade mot vår frågeställning, i de renskrivna 

texterna, tematiserades i kategorier för att få fram vilka upplevelser som var specifika 

för mentorskap. 

 

 

Lärdomar 

 

Rent generella lärdomar som vi erhållit efter genomförd undersökning är att 

personalvetarutbildningar ges på fler orter än vi först trodde och att stora skillnader 

förekommer vad gäller graden av praktiska inslag och arbetslivsanknytning. Därutöver 

har vi märkt att kursutbudet inom personalvetarutbildningen skiljer sig åt en hel del. 

Vissa universitet/högskolor har tydligare inriktningar än andra och då i form av 

specifika kurser som berör t.ex. etik, arbetsmiljö, mångfaldsfrågor, motivation, mäns 

och kvinnors livsvillkor och ställning på arbetsmarknaden, rekrytering eller ledarskap 

för att nämna några. De som vi tror kan ha nytta av denna undersökning är de 

universitet/högskolor som använder sig av eller funderar på att använda sig av 

mentorskap som möjlig arbetslivsanknytning. Våra tre delstudier i undersökningen har 

gett oss en positiv bild av mentorskap. Vi har lärt oss så mycket om mentorskapets 

karaktär att vi känner att vi skulle kunna hålla i ett mentorskapsprogram i olika 

lärandemiljöer. Det vi vet nu som vi inte visste innan undersökningens genomförande är 

att mentorskap är ett ytterst dubbelriktat lärande mellan adept och mentor. Vi har även 

lärt oss att ikryssbara rutor i en elektronisk enkät måste ses över då två svarspersoner 

upplevde tekniska problem med att besvara enkäten.  

 

 

Vidare forskning 

 

Vi hade gärna velat veta mer om förekomsten av mentorskap vid samtliga program på 

universitet/högskolor i Sverige för att se skillnader och likheter, men det får vänta till en 

ev. D-uppsats. Kopplat till vår egen undersökning skulle vi gärna fortsatt med att se 

huruvida personalvetarstudenter vid Uppsala universitet specifikt valt detta 

utbildningsalternativ för att utbildningen ger mentorskap via studentföreningen. Vi blev 

i vår undersökning förvånade över att två av de adepter vi intervjuade hade ett så starkt 

intresse för teori under sin utbildning och att de inte ville ge avkall på teoretiska kurser 

till förmån för t.ex. praktik. Det skulle därför vara av intresse att undersöka huruvida 

studenter generellt väljer utbildningsalternativ där utbildningen ger möjlighet till t.ex. 

mentorskap och praktik och vilka ev. konsekvenser det skulle kunna få för det teoretiska 

innehållet av utbildningen. Därutöver fann vi en annan aspekt intressant för vidare 

forskning, också den kom upp lite i förbifarten under vår undersöknings gång. Ett 

möjligt område att forska vidare på anser vi skulle vara att undersöka mentorskapets 

påverkan av samhälleliga förändringar dvs. såsom hög- och lågkonjunktur. Kan 

mentorskap användas på t.ex. ett kostnadseffektivt sätt vid lågkonjunktur? 
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BILAGA 1 SAMMANSTÄLLNING ÖVER SYNONYMER 
 

 
Tabell 1:1 Sammanställning över närliggande begrepp till mentor 

BEGREPP SYNONYMER TILL BEGREPPEN 

 coach hand-

ledare 

instruktör konsult lärare läro-

mästare 

mentor råd-

givare 

upp-

fostrare 

väg-

ledare 

coach  x         

handledare x  x  x  x   x 

konsult        x   

mentor  x   x x  x x  

rådgivare    x   x   x 

           

Källa: www.synonymer.se; www.synonymer.net; www.synonymord.se; www.synonymordbok.com;   

           www.infoom.se/synonymordbok; www.woxikon.se 

 

 

 

http://www.synonymer.se/
http://www.synonymer.net/
http://www.synonymord.se/
http://www.synonymordbok.com/
http://www.infoom.se/synonymordbok
http://www.woxikon.se/
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BILAGA 2 KATEGORISERING AV UPPSATSER 
 
Tabell 2:1 Vår egen kategorisering av C- och D- uppsatser 

  

Mentorskap som 

ledar- och 

chefsutveckling 

inom organisation 

Mentorskap i 

läraryrket   

Mentorskap i 

organisation  

Mentorskap som 

lärande, 

kompetensutveckling 

och 

förändringsarbete 

Mentorskap i 

grund- och 

gymnasieskolan 

Mentorskap i 

högskoleutbildning  

Mentorskap för kvinnligt 

ledar- och chefsskap 
1  

HR-personers 

beskrivning av bra 
ledarskap och hur de 

verkar för bra ledarskap 

inom organisationen  

 

Ett viktigt uppdrag? 

Gymnasielärares 
upplevelser av 

mentorskap 

 

Var är min mentor? En 

mindre kommuns 
implementering av 

mentorskap för 

nyutbildade pedagoger 

 

Tyst kunskapsöverföring 

vid personalomsättning. En 
studie om hur en 

organisation arbetar med att 

ta tillvara på den tysta 
kunskapen 

 

En idé på resa - 

Coaching som verktyg i 
två gymnasieskolor 

 

”Så mycket mer än bara 

morötter och 
joggingdress…” En 

kvalitativ studie som 

belyser hur 
utexaminerade 

hälsoutvecklare vid 

Örebro Universitet 

upplevde sin utbildning 

och mötet med 

arbetsmarknaden 
 

 

För få kvinnliga toppchefer - hur 

förändrar vi den rådande 
situationen? 

2  

Mentorskap: en möjlighet 
att stärka enhetschefen i 

sin roll som ledare 

 

Lärares upplevelser och 
erfarenheter kring 

första tiden i yrket: en 

studie av 10 
nyutbildade lärare inom 

förskolan och 

grundskolans tidigare 
år 

 

 

Mentorskap i 
traineeprogram – 

Karaktärsdrag som 

påverkas hos mentorn 
och adepten 

 

Kunskapens makt- makten 
över kunskapen 

 

Mentorskap i praktiken - 
en studie av 

mentorskapet på en 

sydskånsk 
gymnasieskola 

 

Musiklärare i utbildning 
och arbetsliv - En studie 

om 

musiklärarutbildningar 
vid Musikhögskolan i 

Malmö- ur ett teoretiskt 

och praktiskt perspektiv 

 

Ledarskapsutbildning för 
kvinnliga chefer. En kvalitativ 

studie om 

ledarskapsutbildningsprogrammet 
Future Executive Women 

3    
Mentorskap i skolan: 

en metod och en 

möjlighet för 
nyexaminerade lärare 

 
Tillämpningar av ”det 

flummiga etikpratet” 

En studie av Corporate 
Social Responsibility i 

två svenska 

utlandsetablerade 
klädföretag 

 
Yttre förändringar och inre 

resor - En empirisk studie 

om lärandet hos deltagare i 
ett utvecklingsprogram 

inom Polismyndigheten i 

Skåne 
 

 
Mentorskap i 

grundskolan - ett sätt att 

utveckla verksamheten i 
riktning mot uppdragen? 

   
Uppfattningar om den kvinnliga 

ledarskapssituationen i 

idrottsföreningar - Detta utifrån 
styrelseledarmöter och kvinnliga 

tränare 

Fortsättning nästa sida  
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Mentorskap som 

ledar- och 

chefsutveckling 

inom organisation 

Mentorskap i 

läraryrket   

Mentorskap i 

organisation  

Mentorskap som 

lärande, 

kompetensutveckling 

och 

förändringsarbete 

Mentorskap i 

grund- och 

gymnasieskolan 

Mentorskap i 

högskoleutbildning  

Mentorskap för 

kvinnligt ledar- och 

chefsskap 
4    

Mentorskap i 

grundskolan: Två 
mentorers och två 

adepters erfarenheter 

 

Mentorskap - Det 

reflektiva lärandet mellan 
mentor och adept 

 

Mentorskap- ett sätt att 

kompetensutveckla? En 
studie kring mentorskapets 

historia och nutida 

användning 
 

 

Varför är dagens 

gymnasieungdomar 
stressade? 

   

Hur blir Peab ett mer 

attraktivt företag för 
kvinnliga ingenjörer? 

5    

Lärares första år i yrket - 
The first year as a 

teacher 

 

Traineeprogram: en 
utvärdering av styrkor och 

svagheter i Sydkrafts 

traineeprogram utifrån ett 

individperspektiv 

 

 

Mentorskap: dialogen 
mellan mentor och adept 

som forum för lärande 

 

Elevinflytande - En 
kvalitativ studie av elevers 

och lärares syn på 

elevinflytande 

   

Sociala nätverk och 
mentorskap - verktyg till 

kvinnors 

karriärmöjligheter? 

6    
Det första året: kan man 

hoppa över det? 

 
Nyutexaminerade 

specialistsjuksköterskors 

upplevelse av 
introduktionen på 

intensivvårdsavdelning 

 
Kompetensutveckling för 

entreprenörskap 

 
En pedagogisk strategi på 

det samhällsvetenskapliga 

programmet - en fallstudie 
av en enhets arbete för att 

successivt nå ett lärande 

på en högre nivå 

   
Varför är kvinnor så lågt 

representerade som 

påskrivande revisorer i 
börsnoterade bolag? 

7    

Introduktionsår och 
mentorskap för 

nyutexaminerade lärare 

Mentorskap: ett sätt att 

stimulera företagande? 

 

Sikta mot stjärnorna med 
mentorskap- och nå 

toppen? En studie om det 

elektroniska mentorskapets 
framtid 

 

     

Women, How Did You 
Come This Far?- A study 

of how women reach top 

positions 

8    
Mentorskap för lärare 

 
Att förändra genom 

mentorskap 

 

 
Mentorskap - ett begrepp 

med många innebörder? 

      

Fortsättning nästa sida 
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Mentorskap som 

ledar- och 

chefsutveckling 

inom organisation 

Mentorskap i 

läraryrket   

Mentorskap i 

organisation  

Mentorskap som 

lärande, 

kompetensutveckling 

och 

förändringsarbete 

Mentorskap i 

grund- och 

gymnasieskolan 

Mentorskap i 

högskoleutbildning  

Mentorskap för 

kvinnligt ledar- och 

chefsskap 
9    

Mentorskap mellan två 

lärare i skolan - 
upplevelser och 

erfarenheter av en adept 

och en mentor 

   

Mentorprogram för 

ömsesidig utveckling - En 
studie av dubbelriktat 

lärande inom Stockholms 

stadsbibliotek 
 

      

10    

Student blir lärare - En 
kvalitativ undersökning 

om nyexaminerade 

lärarstudenters 
erfarenhet av att komma 

ut i arbetslivet 

 

          

11    

Nyblivna lärares 

yrkessocialisation - en 
undersökning om det 

första året som nybliven 

lärare 
 

  

  

      

12    

Lärarstuderandes 

musikpedagogiska 
reflektioner 

 

  

  

      

Källa: www.uppsatser.se, sökord mentor. 

Anm.: Kursiverade titlar är D-uppsatser medan övriga är C-uppsatser. 

 

http://www.uppsatser.se/
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BILAGA 3  ENKÄTUTSKICK 
 

Mail 

 

 

 

Följebrev och enkät 

 

UPPSALA UNIVERSITET    Uppsala 2010-04-07 
Pedagogiska institutionen 

Pedagogik C med inriktning mot vuxna och arbetsliv 

Monica XXXX@student.uu.se 

Elin XXXX@student.uu.se 
 

Till Dig som är programansvarig för ”personalvetarprogram” vid universitet/ 

högskola i Sverige. 

 

Vi heter Monica och Elin och är studenter på pedagogiska institutionen vid Uppsala 

universitet och läser Pedagogik C med inriktning mot vuxna och arbetsliv. Vi skriver C-

uppsats om mentorskap i samband med högre utbildning. Vår handledare är 

universitetsadjunkt Lizbeth Engström. 

 

Vi har för avsikt att undersöka förekomst av mentorskap för studenter på 

”personalvetarprogram” vid universitet/högskolor i Sverige och även att synliggöra 

mentorskap som vägledning in i arbetslivet. För att kunna göra en så heltäckande 

kartläggning som möjligt av förekomsten av mentorskap skickas denna enkät till alla 

programansvariga. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt men vi värdesätter just Din 

medverkan. Det är av stor vikt för undersökningens kvalitet att Du som får enkäten 

besvarar frågorna så utförligt som möjligt. Vi kan inte garantera konfidentialitet då 

antalet ”personalvetarprogram” i Sverige är begränsade och att information om dessa  

Datum:  Wed, 07 Apr 2010 15:33:34 +0200  [ 2010-04-07 15.33.34 CEST]  

Från:  Monica Swedborg <XXXX@st udent .uu.se> 

Till:   

Ärende:  Enkät  ment orskap 

Hej! 

 

Bifogad enkät med sex frågor är skickad till Dig som programansvarig 

för NN-programmet. 

 

Vid ev. frågor kring enkäten går det bra att maila. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Monica Swedborg 

mailto:XXXX@student.uu.se
mailto:Elin%20XXXX@student.uu.se
mailto:Monica%20Swedborg%20%3CXXXX@student.uu.se%3E
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samt vilka som är programansvariga är offentliga uppgifter. Ditt namn kommer dock 

inte att användas i uppsatsen. 

 

När Du fyllt i frågeformuläret ber vi Dig maila tillbaka svaren. Vi är mycket 

tacksamma över att få medföljande enkät besvarad och returnerad senast 2010-04-16. 

 

Vi vill på förhand säga ett varmt tack för att Du tar Dig tid med detta. 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Monica Swedborg 

Elin Ulriksson 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kryssa endast i ett svar för varje fråga. Kommentarer utöver svarsalternativen kan ges i 

sista frågan i formuläret. 

 

1. Förekommer någon form av praktik inom eller i samband med Ert 

”personalvetarprogram”? 

Ja  

I form av:___________________________________________________ 

Ange antal veckor:____________________________________________ 

Nej  

Vet ej  

Kontakta istället: _____________________________________________ 

 

2. Förekommer någon form av organiserat mentorskap inom eller i samband 

med Ert ”personalvetarprogram”? 

Ja  

Nej  -> Vänligen, gå direkt till fråga 6. 

Vet ej  -> Vänligen, gå direkt till fråga 6. 

 

3. Varför arrangeras mentorskap i samband med Ert 

”personalvetarprogram”? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4. Vem/vilka ansvarar för eller organiserar Ert mentorskap? 

 Programansvarig  

 Högskola/Universitet  

 Studentförening  

 Annan   

Ange vem:___________________________________________________ 

 

5. Hur är Ert mentorskap arrangerat? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Har Du ytterligare synpunkter som berör mentorskapsområdet så skriv 

dem gärna här. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för Din medverkan! 

 

 



 

- VIII -  

BILAGA 4 PÅMINNELSEMAIL 
 

 

Påminnelse 1 

 
Datum:  Mon, 19 Apr 2010 09:44:16 +0200  [ 2010-04-19 09.44.16 CEST]  

Från:  Monica Swedborg <XXXX@st udent .uu.se> 

Till:   

Ärende:  Enkät  Ment orskap - påminnelse 

Hej! 

 

För nästan två veckor sedan skickade vi en enkät om mentorskap till 

Dig som är programansvarig för ”personalvetarprogram” vid 

universitet/högskola. 

 

Vi är intresserade utav förekomsten av mentorskap i samband med 

personalvetarprogram i Sverige. Vi har ännu inte fått in något svar 

ifrån Dig och bifogar därför enkäten igen. 

 

Ditt deltagande är frivilligt men vi värdesätter just Din medverkan då 

det är av stor vikt för undersökningens kvalitet. 

 

Vi skulle vara tacksamma om ni fyller i och mailar tillbaka enkäten så 

snart som möjligt. 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Monica Swedborg 

Elin Ulriksson 

 

 

mailto:Monica%20Swedborg%20%3CXXXX@student.uu.se%3E


 

- IX -  

Påminnelse 2 

 
Datum:  Mon, 26 Apr 2010 06:27:31 +0200  [ 2010-04-26 06.27.31 CEST]  

Från:  Monica Swedborg <XXXX@st udent .uu.se>  

Till:   

Ärende:  Enkät  Ment orskap - påminnelse 

Hej! 

 

För nästan tre veckor sedan skickade vi en enkät om mentorskap till 

Dig som är  

programansvarig för ”personalvetarprogram” vid universitet/högskola. 

 

Vi är intresserade utav förekomsten av mentorskap i samband med 

personalvetarprogram i Sverige. Vi har ännu inte fått in något svar 

ifrån Dig och bifogar därför enkäten igen. 

 

Ditt deltagande är frivilligt men vi värdesätter just Din medverkan då 

det är av stor vikt för undersökningens kvalitet. 

 

Vi skulle vara tacksamma om ni fyller i och mailar tillbaka enkäten så 

snart som möjligt. 

 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Monica Swedborg 

Elin Ulriksson 

 

 

mailto:Monica%20Swedborg%20%3CXXXX@student.uu.se%3E
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BILAGA 5  INTERVJUGUIDE DYNAMICUS 
 

 

1. Hur länge har Dynamicus anordnat mentorskapsprogram? (Sedan när, vilket år?) 

2. Har man tidigare arbetat med mentoridén fast på något annat sätt/ i en annan 

form? 

 

3. Hur kom man på idén att anordna ett mentorskapsprogram? / Hur fick ni idén?  

4. Vad fick er att starta upp projektet? / Vem-Vilka startade projektet? 

5. Vad var syftet med projektet när det ursprungligen startades? 

6. Hur ser syftet ut idag? / Vad är syftet med projektet? 

 

7. Vi har förstått att mentorskapsprogrammet drivs av en projektgrupp: Hur väljs 

denna ut? / Hur länge sitter man med i projektet? / Hur många är med i gruppen? 

8. Hur mycket inflytande över projektets innehåll har varje projektgrupp? / Hur 

mycket inflytande över projektets ramar har varje projektgrupp? / Kan man sätta 

sin egen prägel på projektet? 

9. Har ni några stadgar-förordningar att rätta er efter? 

10. Har ni lutat er tillbaka på något såsom styrande teoretiska perspektiv eller 

modeller? 

 

11. Vet ni andra som använder mentorskap som vägledning in i arbetslivet? 

12. Hur ser ni på begreppet mentor? 

13. När upplever ni att man är i behov av mentorskap? 

14. Vilka upplever ni är i behov av mentorskap? 

15. Varför är man i behov av mentorskap upplever ni? 

 

16. Vilka är kraven för att man ska få skaffa sig en mentor genom er? 

17. Över hur lång tid sträcker sig projektet för ett mentor/adept par? 

18. Hur får ni kontakt med mentorer? 

19. Hur väljs mentorerna ut? 

20. Har ni haft några kriterier som mentorerna ska uppfylla? 

21. Hur har ni tänkt kring meritvärde hos mentorerna?  

22. Hur paras mentor och adept ihop? 

23. Har ni haft några kriterier som adepterna ska uppfylla? 

24. Finns det några förhållningsregler för innehåll i mötena, antal möten osv.? 

 

25. Hur många har genomgått mentorskapsprogrammet genom de år som det 

anordnats?  

26. Vilka effekter har ni upplevt av mentorskapsprojektet? 

27. Vilka svårigheter har ni stött på?  
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BILAGA 6 INTERVJUGUIDE ADVANTUM KOMPETENS 
 

 

Advantum Kompetens 

1. Vad är Advantum Kompetens? 

2. Vad är ert huvudsyfte med er verksamhet? 

3. Finns verksamheten bara i Uppsala och Stockholm eller i hela landet? 

4. Hur är ni som jobbar med mentorskap organiserade? 

5. Vad har ni för erfarenheter av mentorskap? 

6. Hur jobbar ni med mentorskap?  

7. Organiserar ni mentorskap eller stöttar ni med kompetens? 

8. Hur länge har ni sysslat med mentorskap? 

9. Varför anser ni att mentorskap är ett bra alternativ? 

 

Mentorskapsbegrepp 

10. Hur klassificerar ni mentorskap? Pedagogiskt verktyg? Vägledning? osv. 

11. Hur ser ni på begreppet mentor? Vilka kriterier ska uppfyllas? 

12. Hur ser ni på begreppet adept? Vilka kriterier ska uppfyllas? 

13. Hur paras adept och mentor ihop på bästa sätt? 

14. Var har ni fått era idéer kring mentorskap ifrån? 

15. Använder ni er av någon mentorskapsteori i grunden? 

 

Externa relationer 

16. Hjälper ni andra universitet/högskolor med mentorskap? 

17. Hjälper ni andra organisationer och företag med mentorskap? 

18. Känner ni till andra som använder mentorskap som vägledning in i arbetslivet? 

 

Behov av mentorskap i samhället 

19. Har behovet av mentorskap förändrats över tid? 

20. I vilka syften används mentorskap idag? 

21. När upplever ni generellt att man är i behov av mentorskap? 

22. Varför är man i behov av mentorskap upplever ni? 

23. Vika effekter kan mentorskap ge? 

24. Vilka svårigheter kan finnas i samband med mentorskap? 
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BILAGA 7 INTERVJUGUIDE ADEPT 
 

TEMA FRÅGA ANALYTISK SYFTE 

 

INLEDANDE 

FRÅGOR 

 

 

Är du medlem i Dynamicus? 

 

Få en bild av adepten och dennes situation 

  

Kommer du ihåg hur kom du i kontakt 

med Dynamicus mentorskapsprojekt? 

 

 

Få en bild av adepten och dennes situation 

  

Läser du personalvetarprogrammet eller 

fristående kurser? 

 

 

Få en bild av adepten och dennes situation 

  

Kan du berätta för oss vad du har för 

planer efter utbildningen? 

 

 

Få en bild av adepten och dennes situation 

 

MENTORSKAP 

 

Vad skulle du önska dig i din utbildning 

för att underlätta en övergång in i ett 

framtida arbetsliv? 

 

 

Få en överblick om eventuella behov 

under utbildningen för att underlätta en 

övergång in i ett arbetsliv 

 

  

Varför valde du att anmäla ditt intresse 

för mentorskap? 

 

Få en inblick i varför mentorskap blev ett 

alternativ för adepten; 

personliga behov 

påverkan utifrån 

 

  

Hur har mentorskapet fungerat för dig? 

 

 

Få en överblick i adeptens syn på vad 

mentorskapet har stått för och om det har 

varit positivt 

 

  

Hur har din mentor fungerat för dig? 

 

Få inblick i vilken roll mentorn har spelat 

för adepten; 

vägledare 

kunskapskälla 

bollplank 

medmänniska 

 

  

Kan du berätta lite om din och din 

mentors relation? 

 

 

Få en inblick i relationen och 

positioneringen mellan mentorn och 

adepten 

 

  

Hur ofta har ni träffats per termin? 

 

 

Som bakgrundförståelse till hur relationen 

har utvecklats 

 

 

Fortsättning nästa sida 
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TEMA FRÅGA ANALYTISK SYFTE 

 

BEHÅLLNING 

 

Vad har du lärt dig i din 

mentorskapsrelation? 

 

 

Få överblick i vad adepten utvecklat i 

relationen; 

kompetens 

praktisk erfarenhet 

personlig utveckling 

karriärtips 

koppling teori/praktik 

 

  

Vad kommer du kunna ta med dig efter 

medverkan i mentorskapsprojektet? 

 

Få en överblick i vad adepten kan 

använda sig av i framtiden; 

självförtroende 

självkänsla 

autonomi 

 

  

Hur tror du att dina erfarenheter från 

mentorskapsrelationen kommer påverka 

din övergång in i arbetslivet? 

 

 

Få en inblick i om det är något specifikt 

lärdom från mentorskapet som adepten 

tror kommer att underlätta dennes 

övergång in i arbetslivet 

 

 

ARBETSLIVS- 

INTEGRERING 

 

Skulle du personligen önska att 

utbildningen innehöll både praktik och 

mentorskap? 

 

Få en överblick i hur adepten ser på 

praktik och mentorskap inom 

utbildningen 

 

  

Upplever du att mentorskap kan fungera 

som ersättning istället för praktik? 

 

 

Få inblick i om adepten upplever att 

mentorskap kan utesluta praktik 

 

ALLMÄNNA 

SYNPUNKTER 

 

 

Finns det något som hade kunnat göras 

annorlunda i samband med 

mentorskapsprojektet? 

 

 

Få adepten allmänna synpunkter på 

mentorskapsprojektet 

 

  

Hur upplever du mentorskapsprojektets 

omfattning på ett år? 

 

 

Få adeptens syn på omfattningen i tid 
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BILAGA 8  FÖRFRÅGAN TILL ADEPTER  
 

 
Datum:  Tue, 20 Apr 2010 09:43:06 +0200  [ 2010-04-20 09.43.06 CEST]  

Från:  Monica Swedborg <XXXX@st udent .uu.se>  

Till:   

Ärende:  Int ervju Ment orskap 

Hej! 

 

Vi heter Monica och Elin och skriver C-uppsats inom pedagogik om 

mentorskap. Vi är intresserade av att genomföra en intervju om ca 30 

minuter med Er som har deltagit i Dynamicus mentorskapsprojekt 

2009/10. 

 

Om ni har möjlighet att ställa upp något av följande datum i Uppsala 

skulle vi vara oerhört tacksamma. 

 

Onsdag 21 april kl 9-15.30 

Torsdag 22 april kl 9-14 

Måndag 26 april kl 9-16 

 

Vi vet att det är kort om tid men Din medverkan skulle vara ovärderlig 

för oss och undersökningen. 

 

Vänligen svara med vändande mail och ange telefonnummer så att vi kan 

kontakta Dig för bokning av intervju. 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Monica Swedborg 

 

mailto:Monica%20Swedborg%20%3CXXXX@student.uu.se%3E
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BILAGA 9 SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTSVAR 
 

 

Tabell 9:1 Sammanställning över praktik och mentorskap inom personalvetarprogram i Sverige 

UNIVERSITET/ 

HÖGSKOLA 

NAMN PÅ UTBILDNING PRAKTIK MENTOR-

SKAP 

ANSVARIG FÖR 

MENTORSKAP 

 

Göteborgs 

universitet 

 

 

Personalvetarprogrammet 

  

X 

 

Programansvarig 

 

Högskolan 

Dalarna 

 

Personal- och 

arbetslivsprogram 

  

X 

 

Ansvarig för 

arbetslivsanknytning 

och kontaktperson på 

företag, delaktig i 

programansvarigrollen 

 

 

Högskolan i 

Borås 

 

 

Organisations- och 

personalutvecklare i 

samhället 

 

 

X 

 

X 

 

Studierektor 

 

Högskolan i 

Gävle 

 

 

Personal- och 

arbetslivsprogrammet 

   

 

Högskolan i 

Halmstad 

 

 

Arbetsvetenskapligt 

program 

 

 

X 

  

 

Högskolan i 

Jönköping 

 

 

Personalprogrammet 

 

X 

(enligt 

hemsida) 

 

  

 

Högskolan 

Kristianstad 

 

 

Personal- och 

arbetslivsprogrammet 

 

 

X 

  

 

Högskolan i 

Skövde 

 

 

Personal, organisation och 

ledarskap 

 

X 

  

 

Högskolan Väst 

 

Personalvetare med 

inriktning mot arbets- och 

organisationspsykologi 

 

  

X 

 

Programansvarig och 

två lärare på 

personalvetar-

programmet 

 

 

Karlstads 

universitet 

 

 

Personal och arbetsliv 

 

X
16

 

 

X 

 

 

Programansvarig 

 

Fortsättning nästa 

sida 

                                                 
16

 Valbart. 
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UNIVERSITET/ 

HÖGSKOLA 

NAMN PÅ UTBILDNING PRAKTIK MENTOR-

SKAP 

ANSVARIG FÖR 

MENTORSKAP 

 

Linköpings 

universitet 

 

 

Personal- och 

arbetsvetenskap 

  

X 

 

Studentsektionen på 

uppdrag av och i 

samarbete med 

programledningen 

 

 

Linné-

universitetet  

 

 

Programmet för personal 

och arbetsliv 

 

 

X
17

 

 

 

X 

 

JUSEK/Studentmedlem 

 

  

Human Resource 

Management – 

personalledning och 

organisationsutveckling 

 

 

X 

  

 

Lunds 

universitet 

 

 

Kandidatprogrammet för 

personal- och 

arbetslivsfrågor 

 

 

X 

 

X 

 

Studentförening 

 

Mitt-

universitetet 

 

 

Personal- och 

arbetslivsprogrammet 

 

X 

(enligt 

hemsida) 

 

  

 

Stockholms 

universitet 

 

 

Studieprogrammet personal, 

arbete  

och organisation 

  

X 

 

Studentförening/ 

Advantum Kompetens/ 

JUSEK 

 

 

Södertörns 

högskola 

 

 

Personalvetarprogrammet
18

 

   

 

Umeå 

universitet 

 

 

Personalvetarprogrammet 

 

X 

  

 

Uppsala 

universitet 

 

 

Program med inriktning mot 

personal- och 

arbetslivsfrågor 

 

  

X 

 

Studentförening/ 

Advantum Kompetens 

 

Örebro 

universitet 

 

 

Personalvetarprogrammet 

 

X
19

 

 

X 

 

Studentförening/ JUSEK 

med stöd av 

programansvarig 

 

                                                 
17

 Valbart. 
18

 Programmet startar första gången höstterminen 2010 varför det ännu är oklart hur programmet kommer  

    att se ut.  
19

 Obligatoriskt. 




