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Abstract 
Knowledge sharing has earned a more central role in organizations strive to achieve 

competitive advantage. Still, many organizations fail to make full potential of knowledge 

sharing initiative, highlighting the demand for further studies in the area to increase the 

understanding of knowledge sharing within organizations. This study therefore examines how 

knowledge sharing is affected within mentoring through a case study of qualitative nature 

where interviews have been conducted with consultants of a global IT company whom in 

various ways are involved in a mentoring program. This study seeks to understand how 

mentoring of new hires works in practice and how knowledge sharing on an individual level 

is affected within the given context, as well as how the structure of formal mentoring might 

affect knowledge sharing between the mentor and protégé.  

 

The study starts off by depicting mentoring and knowledge sharing based on previous 

literature. The mentoring literature that is presented offers support to analyse the structure of 

the studied mentoring program and its significance. A model is thereafter presented within 

the knowledge sharing section with the purpose of acting as an analytical lens when 

processing the empirical findings, the study has generated. The results show that knowledge 

sharing on an individual level within mentoring of new hires is affected by the organizational 

value associated with the knowledge being shared. It also shows that one motivational factor 

that affect the sharing is whether or not the participants are able to realize incentives 

associated to sharing knowledge and that mentoring offers both formal and informal 

opportunities to share knowledge, which implied a positive impact on knowledge sharing on 

an individual level. In addition, the results imply that an organizational culture impact the 

employees’ norms and values, and therefore their actions. An organizational culture 

promoting knowledge sharing is thereby considered having a positive effect on knowledge 

sharing on the individual level within mentoring. Another important finding is that the 

structure of formal mentoring programs, is affecting multiple aspects of the knowledge 

sharing between mentor and protégé. However, the study cannot suggest that the 

organizational culture is significantly affected.  

 

 

Key words: Knowledge, Knowledge sharing, Individual level, formal mentoring, structure, 

mentor and protégé. 



 

Sammanfattning 

Kunskapsdelning har fått en alltmer central roll i organisationers strävan att erhålla 

konkurrensfördelar. Trots det misslyckas flertalet organisationer med att ta tillvara på 

kunskapsdelande initiativ, vilket belyser behovet av ytterligare studier på området för att öka 

förståelsen för kunskapsdelning inom organisationer. Denna studie undersöker därför hur 

kunskapsdelning påverkas inom mentorskap genom en fallstudie av kvalitativ karaktär där 

intervjuer utförts med konsulter på ett globalt IT-bolag som på olika sätt är involverade i ett 

mentorskapsprogram. Denna studie söker förstå hur mentorskap riktat mot nyanställda 

fungerar i praktiken och hur kunskapsdelning på individnivå påverkas inom den givna 

kontexten, men även vad utformningen av formella mentorskap har för betydelse för 

kunskapsdelningen mellan mentor och adept. 

  

Studien utgår ifrån att skildra mentorskap och kunskapsdelning utifrån tidigare litteratur. 

Mentorskapslitteraturen som presenteras ger stöd för att analysera utformningen av det givna 

mentorskapet och dess betydelse. I kunskapsdelningsavsnittet presenteras en modell vilken 

appliceras som en analytisk lins vid bearbetning av de empiriska fynd som studien genererat. 

Av studiens resultat framgår att kunskapsdelning på individnivå inom mentorskap riktat mot 

nyanställda påverkas av vilket organisatoriskt värde som är associerat med den kunskap som 

delas. Det framgår även att en motivationsfaktor som påverkar delningen är huruvida 

deltagarna upplever att det existerar incitament till att dela kunskap och att mentorskap 

tillhandahåller både formella och informella möjligheter att dela kunskap, vilket antyds 

inverka positivt på kunskapsdelning på individnivå. Därtill indikerar studien att en 

organisationskultur inverkar på de anställdas normer och värderingar, och således agerande. 

En organisationskultur som främjar kunskapsdelning har därmed en positiv påverkan på 

kunskapsdelning på individnivå inom mentorskap. Ytterligare en viktig slutsats är att 

utformningen av formella mentorskapsprogram utifrån ett flertal aspekter är av betydelse för 

kunskapsdelningen mellan mentor och adept, dock finner studien inte stöd för att 

organisationskulturen påverkas nämnvärt av utformningen som sådan. 

 

 

Nyckelord: Kunskap, kunskapsdelning, individnivå, formella mentorskap, utformning, 

mentor och adept.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

“In the contemporary knowledge-intensive economy, knowledge is recognized as a critical 

strategic resource for the individual, and is considered to be a source of sustainable 

competitive advantage” – Yu, Lu & Liu, 2010 

  

Kunskap är historiskt sett ett väl studerat område, men begreppet varierar i både definition 

och betydelse. (Kakabadse, Kouzmin & Kakabadse, 2001; Nonaka 1991; 1994) En definition 

som dominerat västerländsk kunskapsteori är kunskap som en ”motiverad sann tro”1. Där har 

det traditionellt sett fokuserats på den delen av definitionen som betraktar kunskap som 

sanning, vilket riskerar att skapa en statisk syn på kunskap som inte belyser den relativa, 

dynamiska och mänskliga dimensionen av kunskap. (Nonaka 1991; 1994) Kunskap är 

dynamisk eftersom den skapas genom social interaktion mellan individer och organisationer, 

är beroende av ett sammanhang som får förändrad betydelse beroende på vilken kontext den 

används i och är relaterad till mänsklig handling. Det är också det som skiljer information 

från kunskap. Information omvandlas till kunskap då dess innebörd tolkas av individer i en 

given kontext och förankras i individers åtaganden och handlingar. Nonaka (1991; 1994) 

syftar därför till att fokuseringen snarare bör ligga på den motiverande delen av definitionen, 

där kunskap kan betraktas som en personlig sanning som genom att understödjas och 

motiveras även accepteras av andra. Utifrån detta perspektiv är det möjligt att inkludera 

faktorer såsom dynamik, kontext och mänsklighet vid analys av kunskap. 

  

I ett mer utpräglat informationssamhälle har kunskap fått allt större utrymme och betydelse 

för organisationer och betraktas idag vara en viktig och värdefull organisatorisk tillgång. 

Därigenom har strävan efter att utveckla och dela kunskap, i syfte att erhålla 

konkurrensfördelar genom nya lösningar, blivit centralt för organisatoriska strategier. 

(Kakabadse et al., 2001) Dock gör flera organisationer misstaget att likställa kunskap med 

information, varpå organisatoriska resurser avläggs för att förbättra informationshanteringen 

genom investeringar i nya, omfattande informationssystem. Bättre information och 

                                                
1 Författarnas svenska översättning av det engelska begreppet justified true belief. 
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informationsdelning behöver dock inte nödvändigtvis innebära att delningen av kunskap 

förbättras. Ett attribut som ofta associeras med information är att den kan delas friktionsfritt, 

vilket inte kan appliceras på all typ av kunskap. Kunskapsdelning kräver därför ett 

omfattande långsiktigt arbete på strategisk nivå, dels i avseende att avgöra vilken kunskap 

som behöver delas, men också hur delandet ska disponeras över tid för att säkerställa 

kontinuitet. (Brown & Duiguid, 1999) 

1.2. Problemformulering 

Kunskapsdelning uppmärksammas alltmer inom organisationer, trots att det fortfarande är 

otydligt hur kunskapsdelande initiativ kan struktureras och vilka konsekvenser det får för 

organisationer (Husted, Michailova & Foss, 2010). Javernick-Will (2012) förklarar att det 

därför inte är förvånande att flertalet organisationer misslyckas vid försök att ta tillvara på 

och dela kunskap. Därför krävs ytterligare studier på området för att erhålla en utökad 

förståelse för kunskapsdelning och på så vis dra nytta av kunskapsdelande initiativ 

(Javernick-Will, 2012). Sådana studier kan antingen utgå från ett makroperspektiv vilket 

syftar till kunskapsdelning på organisatorisk nivå, eller ett mikroperspektiv som även 

omnämns individnivå (Argote & Ingram, 2000; Javernick-Will, 2012). Argote & Ingram 

(2000) argumenterar för ett makroperspektiv och syftar till att även om delning av kunskap 

inom organisationer innebär delning på individnivå grundar sig problemet i att 

kunskapsdelning överskrider individnivå till att även omfatta delning av kunskap på högre 

organisatoriska nivåer som exempelvis mellan enheter, avdelningar eller divisioner. Således 

kan utbyte mellan olika verksamhetsområden vara större än det utbyte som sker mellan 

individer (Argote & Ingram, 2000). Dock menar Javernick-Will (2012) att större delen av 

tidigare forskning riktat fokus på kunskapsdelning utifrån en organisatorisk nivå och hävdar 

att forskning på individnivå fått betydligt mindre utrymme, vilket belyser behovet av att 

omdirigera fokus från organisatorisk nivå till individnivå. Detta då det är enskilda anställda 

som bidrar till kunskapsdelning genom att addera och ta del av kunskap från organisationens 

kunskapsbank (Javernick-Will, 2012). 

  

Ipe (2003) syftar till att genom att förstå processen för kunskapsdelning mellan individer 

möjliggörs för en utökad förståelse för kunskapsdelning i organisationer som helhet. Sålunda 

betraktas kunskapsdelning utifrån den process där den kunskap som en individ besitter 

omvandlas till en form som kan förstås, absorberas och användas av andra individer (Ipe, 
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2003). I enlighet med Javernick-Will (2012) menar Ipe (2003) att det av den anledningen är 

av intresse att utforma en förståelse för enskilda individers behov för att på så vis erhålla 

betydande organisatoriska insikter som kan hjälpa att identifiera vilka mekanismer som 

motiverar individer att dela kunskap inom en organisation. Det är på individnivå som 

organisationer har möjlighet att påverka kunskapsdelning då det är individer som kan dela 

kunskap till andra inom en organisation eller lokalisera och återanvända existerande 

organisatorisk kunskap (Ipe, 2003). 

  

Wenger & Snyder (2000) och Wenger, McDermott & Snyder (2002) syftar till att individer 

delar kunskap genom interaktioner där de tillåts att utbyta erfarenheter och kunskap. Det kan 

på så vis stimulera kunskapsdelning, lärande och förändring som i sin tur underlättar för 

organisationer att generera nya affärsidéer, lösa problem och utveckla individers 

professionella förmågor genom att sprida och upprätthålla god praxis (Wenger & Snyder, 

2000). Ett fenomen som på senare tid fått utrymme inom forskningen som metod för lärande 

på individnivå, och som utgår från de interaktioner som Wenger & Snyder (2000) och 

Wenger et al. (2002) påtalar som vitala, är mentorskap. Traditionellt sett innebär mentorskap 

att en mer erfaren anställd tilldelas rollen som mentor i syfte att lära upp och dela med sig av 

kunskap till en adept, det vill säga en mindre erfaren anställd. (Singh, Bains & Vinnicombe, 

2002) 

  

Swap, Leonard, Shields & Abrams (2001) antyder att mentorskap har positiv effekt på 

organisatoriska resultat, och påtalar att anställda som ingått i någon typ av 

mentorskapsprogram presterar bättre och avancerar snabbare i organisationer än de som inte 

deltagit i något mentorskapsprogram. Swap et al. (2000) antyder att detta kan bero på den 

kunskap adepterna erhållit från sina mentorer, men belyser samtidigt att forskningen brister i 

att belysa mentorskap ur ett kunskapsdelande perspektiv. Detta får stöd av bland andra Parise 

& Forret (2008) som menar att större delen av tidigare forskning på mentorskap begränsats 

till att fokusera på vilka karriärmöjligheter och psykosociala fördelar det medför för adepten. 

Karkoulian, Halawi & McCarthy (2008) belyser därtill ett empiriskt gap i 

mentorskapsforskningen då andelen studier som undersöker kunskapsdelning inom 

mentorskap i organisationer är bristfällig. 

  

Trots detta har företag i större utsträckning börjat tillämpa mentorskap i olika former, vilka 

stundtals frångår traditionellt mentorskap där en senior medarbetare blir mentor för en junior 
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medarbetare. Holt, Markova, Dhaenens, Marler & Heilmann (2016) syftar exempelvis till att 

över 70 procent av företag listade på Fortune 500 utvecklat formella mentorskapsprogram, 

särskilt i syfte att underlätta för nyanställda att etablera sig inom organisationen och utveckla 

meningsfulla relationer. Att det finns ett ökat intresse för formella mentorskap riktat mot 

nyanställda inom organisationer trots att få studier faktiskt undersöker fenomenet utifrån ett 

kunskapsdelningsperspektiv belyser behovet av att i en sådan kontext mer djupgående 

undersöka sådana mentorskapsprogram ytterligare. På så vis är det möjligt att erhålla en 

fördjupad förståelse för kunskapsdelning inom mentorskap riktat mot nyanställda och hur 

delningen påverkas inom relationen. Särskilt intressant är det att studera formella 

mentorskapsprogram riktat mot nyanställda då (1) denna typ av mentorskapsprogram har 

identifierats som allt mer förekommande inom ledande organisationer (Holt et al., 2016) och 

(2) formella mentorskapsprogram fått begränsat utrymme i forskningen som i större 

utsträckning istället belyser informella och spontana mentorskapsrelationer (Wanberg, Welsh 

& Hezlett, 2003).  

1.3. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur kunskapsdelning påverkas inom 

mentorskap riktat mot nyanställda. För att besvara syftet kommer en fallstudie av ett 

mentorskapsprogram för nyanställda inom ett globalt IT-bolag att utföras där följande två 

delfrågor tillämpas; (1) Hur påverkas kunskapsdelning på individnivå inom mentorskap för 

nyanställda? och (2) vad har utformningen av formella mentorskapsprogram för betydelse 

för kunskapsdelningen mellan mentor och adept? 

1.4. Disposition 

Studien inleds med ett teoretiskt ramverk i tre delar som ämnar skapa en förståelse för (1) 

mentorskap och dess utformning och (2) kunskapsdelning och aspekter som påverkar 

kunskapsdelning på individnivå inom organisationer. (3) Slutligen, under sammanfattning av 

teoretiskt ramverk, beskrivs hur denna studie har för avsikt att operationalisera det teoretiska 

ramverket. Detta följs av ett metodavsnitt där valet av forskningsansats, datainsamling och 

datahantering diskuteras och motiveras. Därefter presenteras det empiriska material som 

inhämtats, vilket följaktligen analyseras utifrån tidigare presenterade teorier under studiens 

analysavsnitt. Därefter presenteras studiens slutsatser innan intressanta perspektiv relaterade 
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till studien, dess bidrag och förslag till framtida forskning avslutningsvis lyfts under studiens 

diskussionsavsnitt. 
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2. Teoretiskt ramverk 

 

Följande avsnitt innefattar en teorigenomgång som syftar till att ge en inblick i det aktuella 

ämnet; kunskapsdelning inom mentorskap. Inledningsvis redogörs för mentorskap, dess 

utmaningar och utformning. Därefter övergår teorigenomgången till att behandla 

kunskapsdelning och aspekter som påverkar kunskapsdelning på individnivå. Slutligen, under 

sammanfattning av teoretiskt ramverk, beskrivs hur denna studie har för avsikt att 

operationalisera det teoretiska ramverket.  

 

 

2.1. Mentorskap i en organisatorisk kontext 

2.1.1. Mentorskap 

Mentorskap har blivit en etablerad metod för lärande som i allt större utsträckning används 

inom organisationer, där en adept vanligtvis paras ihop med en mer erfaren mentor som 

förmedlar sin kunskap om organisationens olika tillvägagångssätt. Det innefattar både att 

uppvisa ett önskat beteende och framhäva relevanta kompetenser men även förmågan att dela 

med sig av mer svårförmedlad kunskap till adepterna. (Chen, 2013; 2014) Mentorskap är 

således en lärandemetod för såväl personlig som professionell utveckling för adepten. Den 

professionella utvecklingen grundar sig i adeptens möjligheter till utmanande arbetsuppgifter, 

handledning och en beskyddande mentor. Att erhålla acceptans och bekräftelse påverkar 

däremot den personliga utvecklingen. (Allen, Russel & Maetzke, 1997) 

  

Utformningen av mentorskapsprogram karaktäriseras av att antingen vara informella eller 

formella (Parise & Forret, 2008). Informella mentorskapsprogram uppstår mellan två 

individer utan någon hjälp från organisationen, är oftast ostrukturerade och saknar därav 

tydlig planering från organisationen eller krav på dokumentation och utvärdering (Ragins, 

Cotton & Miller, 2000). Formella program har däremot en tydligt uttalad struktur gällande 

samtliga funktioner (Eby & Lockwood, 2005; Ragins & Cotton, 1999; Ragins et al., 2000). 
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Det är inte förrän mentor och adept tillsammans har ett tydligt mål med mentorskapet och ett 

eventuellt stöd, som kan behövas för att stärka relationen, som formella mentorskapsprogram 

kan uppstå (Parise & Forret, 2008). 

  

Det är dock viktigt att belysa att det kan uppstå utmaningar som riskerar att försvåra 

möjligheterna att upprätthålla mentorskap så att det resulterar i önskat utfall. Sådan 

problematik antas ha högre sannolikhet att uppstå vid formellt mentorskap än informellt. 

Detta då mentorskapet arrangeras av organisationen utan att det nödvändigtvis uttryckts en 

vilja att utöva mentorskap från vare sig mentor eller adept. (Scandura, 1998) 

  

Marcinkus Murphy (2012) identifierar ett antal utmaningar som riskerar skapa problematik i 

relationen mellan mentor och adept inom mentorskapsprogram. En utmaning är att få 

deltagarna att utveckla tillit gentemot varandra. Detta är kritiskt då tillit är utgångspunkten för 

att deltagarna ska vilja interagera och dela kunskap mellan varandra (Dutton & Heaphy, 

2003). Individer tenderar att förstå, relatera och anknyta sig till andra individer som påminner 

om dem själva (McPherson, Smith-Lovin & Cook, 2001). Av den anledningen kan 

individuella skillnader såsom kön, utbildning, etnicitet och ålder skapa barriärer gentemot 

andra gemenskaper och addera komplexitet till relationen och riskera att hindra deltagarna 

från att utveckla tillit gentemot varandra (Murrell, Blake-Beard, Porter & Perkins-

Williamson, 2007). 

  

Brist på tid och låg interaktionsfrekvens kan också riskera att vara utmanande för 

mentorskapsrelationen. (Marcinkus Murphy, 2012) Både mentor och adept har ofta flera 

åtaganden vid sidan av deltagandet i mentorskapsprocessen, vilket kan leda till ökad stress för 

deltagarna och sedermera innebära att interaktionsfrekvensen dem emellan minskar (Chao, 

Walz & Gardner, 1992; Turban, Dougherty & Lee, 2002). Att utveckla tillit och bygga 

meningsfulla och framgångsrika relationer kräver återkommande interaktioner under en 

längre tid, men genom formella mentorskapsprogram kan organisationer avsätta tid för 

deltagarna och därigenom skapa möjligheter för dem att strukturerat mötas på kontinuerlig 

basis. På så vis skapas nödvändigt utrymme för interaktion som kan leda till ömsesidig tillit 

och en starkare, mer djupgående och meningsfull relation. (Gibb, 1999; Ragins et al., 2000) 
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2.1.2. Utformning av formella mentorskapsprogram 

Formella mentorskapsprogram refererar till organisatoriska initiativ där organisationen utför 

matchningen av mentor och adept. Kravet för vilka som får delta inom specifika 

mentorskapsprogram skiljer sig mellan organisationer. Inom vissa organisationer finns ingen 

specifik kravbild på vilka som får delta inom programmet eller ej, medan det inom andra 

organisationer förekommer tydliga kriterier för vilka som får delta. Det kan exempelvis 

omfatta krav på en särskild prestationsnivå eller att kandidaterna behöver bli nominerade av 

andra inom organisationen. Formella mentorskapsprogram styrs av vilken organisatorisk 

målbild programmet väntas fylla. Sådana mål kan vara att stödja nya talanger inom 

organisationen eller att främja mångfald och kompetensutveckling. (Eby & Lockwood, 2005) 

Oavsett en organisations mål med ett formellt mentorskapsprogram ska dessa vara tydligt 

uttalade. Likaså bör mentorskapets varaktighet specificeras och riktlinjer för 

interaktionsfrekvens och innehåll fastställas. (Ragins et al., 2000) En del formella 

mentorskapsprogram erbjuder även förberedande aktiviteter, såsom introduktion och övning, 

som underlättar för både mentorer och adepter att förstå och bli bekväma i sina roller och de 

förväntningar som ställs på respektive roll (Allen, Eby, & Lentz, 2006a; Allen, Eby, & Lentz, 

2006b)  

 

Till följd av att användningsområdena för formella mentorskapsprogram varierar i stor 

utsträckning finns det mängder med information för hur dessa program ska utformas för att 

fungera effektivt. Dock är denna information av en sådan omfattning att den är svår att 

reducera, förenkla och formulera för att ge praktiska insikter i hur ett formellt 

mentorskapsprogram bör utformas. (Douglas, 1997) Trots mängden med information för hur 

ett framgångsrikt mentorskapsprogram kan utformas menar Douglas (1997) att det är möjligt 

att reducera informationen genom att kategorisera den utifrån återkommande moment. Efter 

en genomgång av mentorskapslitteraturen syftar Douglas (1997) till att dessa moment utgörs 

av organisatoriskt stöd, utformning av mål och förväntningar, involvering av deltagare, 

matchning av mentor och adept och utvärdering och feedback. Dessa moment exkluderar 

dock moment såsom stöd och vägledning och utfall för deltagarna, vilka av flera författare 

betonas vara framträdande moment inom dessa mentorskapsprogram (Kram, 1983; Allen et 

al., 1997; Parise & Forret, 2008 och Chun, Sosik & Yun, 2012). Samtidigt skapas formella 

mentorskapsprogram som organisatoriska initiativ, vilket förutsätter att det redan från början 

finns ett organisatoriskt stöd (Eby & Lockwood, 2005). Detta beskrivs snarare som en 
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förutsättning för att ett formellt mentorskapsprogram överhuvudtaget ska kunna utformas, 

och kommer därför inte kategoriseras som ett moment för utformningen av 

mentorskapsprogram i denna studie. Vad som inte heller kategoriseras som ett moment för 

utformningen av mentorskapsprogram är vad Douglas (1997) beskriver som involvering av 

deltagare, vilket innefattar till vilken grad deltagarna har möjlighet att styra och fatta egna 

beslut kring sin roll som mentor eller adept. Något som både Douglas (1997) och Parise & 

Forret (2008) betonar vikten av inom matchningsprocessen, varpå detta ryms inom momentet 

matchning av mentor och adept. 

 

Efter ovan förd diskussion väljer uppsatsens författare att utgå från fem moment som är 

återkommande i utformningen av formella mentorskapsprogram, utformning av mål och 

förväntningar, matchning av mentor och adept, stöd och vägledning, utfall för deltagare samt 

utvärdering och feedback, vilka redogörs nedan. Vid utformning av ett sådant 

mentorskapsprogram krävs det nödvändigtvis inte att samtliga av momenten ska utgöra en del 

av programmet för att det ska kunna anses effektivt (Douglas, 1997). Eftersom 

mentorskapsprogram kommer i varierade former är det rimligt att anta att det existerar 

moment som inte tagits i beaktning. Dessa moment avses därför inte betraktas som en 

sanning, utan snarare som ett hjälpmedel och en utgångspunkt för att skapa en förståelse för 

utformningen av det mentorskapsprogram som utgör kontexten denna studie har för avsikt att 

undersöka. Således möjliggörs att analysera vilken betydelse mentorskapets utformning 

potentiellt har för kunskapsdelningen mellan mentor och adept, vilket är i linje med studiens 

syfte. 

2.1.2.1. Utformning av mål och förväntningar 

Utgångspunkten för att utveckla ett effektivt mentorskapsprogram är att det finns 

organisatoriskt stöd på ledningsnivå och att det går i linje med organisationens långsiktiga 

strategi. Ett sådant stöd underlättar för att argumentera för betydelsen av ett 

mentorskapsprogram, men även för att förmedla utformning mål och förväntningar till 

mentorer och adepter. (Douglas, 1997; Eby & Lockwood, 2005) Att inkludera utformning av 

mål och förväntningar i mentorskapsprocessen är viktigt då det kan motivera deltagarna 

genom att tydliggöra vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig av att delta i 

mentorskapsprogrammet. Vidare betraktas ouppfyllda förväntningar, som exempelvis 

förväntad befordran eller löneökning, vara en av de främsta orsakerna till att 
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mentorskapsprogram fallerar. Det är därför viktigt att kontrollera och begränsa deltagarnas 

förväntningar samt belysa positiva och negativa konsekvenser förknippade med ett 

deltagande, såsom ökad arbetsbörda och således tidsåtgång. (Douglas, 1997) 

2.1.2.2. Matchning av mentor och adept  

Eftersom samarbetet mellan mentor och adept kan påverka utfallet av mentorskap bör det 

tillägnas tid och omsorg åt att identifiera, välja och matcha rätt kandidater mot varandra. 

Denna matchning av mentor och adept bör utgå från programmets utformade mål och 

förväntningar. (Douglas, 1997) Barton Cunningham (1993) betonar därtill vikten av att välja 

deltagare som uppvisar motivation och engagemang till att delta i programmet och får stöd av 

Lee, Dougherty & Turban (2000) som syftar till att deltagare som uttryckt vilja att delta i 

mentorskapsprogrammet och frivilligt ställer upp påvisar större motivation och engagemang 

än de som inte har det. Ett annat sätt att motivera deltagarna menar Douglas (1997) är att 

involvera deltagarna vid beslutsfattning inom mentorskapet och särskilt relaterat till 

matchningen av mentor och adept. Här menar Douglas (1997) att det är positivt om 

deltagarna ges möjlighet att påverka sin matchning likväl innan som efter mentorskapet 

påbörjats. Att kunna påverka matchningen innan programmets start får stöd av av bland andra 

Parise & Forret (2008) som påtalar ett positivt samband mellan mentorers deltagande i 

matchningsprocessen och utfallet av mentorskap. Parise & Forret (2008) argumenterar därför 

för att mentorerna bör involveras i matchningsprocessen och således kunna påverka valet av 

sin adept. Under mentorskapets gång är det enligt Douglas (1997) viktigt att deltagarna 

upplever att de har möjlighet att avsluta relationen om de finner att den inte fungerar 

önskvärt.  

2.1.2.3. Stöd och vägledning 

Under mentorskapsprogrammets gång är avsikten att mentorn ska tillhandahålla stöd och 

vägledning åt adepten. Det kan utföras på olika sätt men vanligtvis berörs nyckelfunktioner 

såsom professionell och personlig utveckling men även att adepten ser sin mentor som en 

förebild. (Kram, 1983) Med professionell utveckling menas att adepten har möjlighet att 

arbeta med utmanande uppgifter som får personen att utveckla sina kompetenser och 

avancera inom organisationen, vilket uppnås genom guidning från mentorn. Andra avgörande 

faktorer för adeptens professionella utveckling är synlighet, det vill säga att adepten blir sedd 

och känner sig trygg av sin mentor. Den personliga utvecklingen innefattar mer psykologiska 

faktorer som att adepten och mentorn funnit en ömsesidig acceptans dem emellan. Anser 
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dessutom mentorn att dess adept levererar utifrån högt ställda krav är det viktigt att adepten 

får ett erkännande för vad den åstadkommit. (Kram, 1983; Parise och Forret, 2008; Chun et 

al., 2012) Genom dessa faktorer kan mentor och adept utveckla en relation som sträcker sig 

bortom den tilltänkta arbetsrelationen, något som påverkar den psykologiska utvecklingen 

positivt. Utöver professionell och personlig utveckling är det viktigt att mentorn föregår med 

gott exempel för att på så sätt tillskansa sig rollen som förebild. Det kan uppnås genom att 

både mentor och adept visar engagemang och respekt. (Chun et al., 2012) 

2.1.2.4. Utfallet för deltagarna 

Utfallet för deltagarna inom ett mentorskapsprogram kan skilja sig beroende på om 

deltagaren innehar rollen som mentor eller adept. En mentor erhåller möjligheten att utveckla 

sina ledarskapsförmågor genom interaktioner med adepten. Dessa interaktioner kännetecknas 

av ömsesidig tillit, respekt och engagemang. (Chun et al., 2012) Detta kan ha en avgörande 

inverkan för relationen mellan mentor och adept då det skapas en förståelse för hur de bör 

agera för att bygga en dynamisk relation. Att förstå och tillämpa olika tillvägagångssätt under 

mentorskapsprogrammet bidrar även till en utveckling av ledaregenskaper för mentorn. 

(Allen et al., 1997) För adepten ger istället mentorskap möjligheten att förbättra sina egna 

förmågor och färdigheter. Det kan i sin tur leda till att adepten tar itu med stressrelaterade 

frågor på ett mer fördelaktigt sätt, vilket således kan skapa positiv respons gentemot 

organisationen som helhet. En positiv inställning leder dessutom till ett ökat organisatoriskt 

engagemang särskilt då adepten har för avsikt att avancera uppåt i organisationen. 

Förtroendet adepten fått för sin mentor genom stöttning och vägledning hjälper dessutom 

adepten att överkomma osäkerheter och stress i arbetet, något som påverkar adeptens 

välmående positivt. (Chun et al., 2012) 

2.1.2.5. Utvärdering och feedback 

Det sista som bör inkluderas i ett framgångsrikt mentorskapsprogram är att deltagarna får 

genomföra utvärdering och feedback av programmet och de moment, mål och utfall det 

innefattar (Douglas, 1997). Detta är nödvändigt för att både kunna säkerställa att 

mentorskapsprogrammet motsvarar förväntad kvalité men även för kommande förbättringar 

(Carden, 1990). I de situationer en organisation inte har en på förhand definierad 

utvärderingsprocess innan påbörjat mentorskapsprogram är det vanligt att både deltagarna 

och organisationen inte förstår vilka positiva och negativa konsekvenser som programmet 

medför. Därför bör utförandet av regelbundna uppföljningar genom exempelvis 
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enkätundersökningar, samtal och diskussioner uppmuntras för att därigenom utvärdera 

effektiviteten av mentorskapet och på så vis presentera förslag på hur programmet eventuellt 

skulle kunna förbättras. Dessutom kan dessa uppföljningar skapa trovärdighet för 

mentorskapsprogrammet i sig, men även för de anställda som tagit sig igenom programmet. 

Feedback från dessa utvärderingar bör samlas in från samtliga involverade eller deltagande i 

programmet och sedan kommuniceras till ledningsnivå för att skapa medvetenhet om 

programmets utveckling och säkerställa fortsatt organisatoriskt stöd. På så vis är det även 

möjligt att vidareutveckla och omformulera eventuella mål och förväntningar i det första 

skedet. (Douglas, 1997) Oavsett vilken utvärderingsform som tillämpas inom 

mentorskapsprogrammet är det viktigt att fånga både specifika moment men även resultatet 

utav programmet.  

2.2. Kunskapsdelning och dess inverkan på organisationer 

2.2.1. Kunskapsdelning 

Kunskap är en kritisk källa för att uppnå hållbara konkurrensfördelar som skapar värde i 

organisationer, men bör hanteras med omsorg. För att vinna konkurrensfördelar är det 

nödvändigt att i viss mån rikta fokus på valet av anställda, deras specifika kunskaper och 

kompetenser samt utbildningssystem. Det är dock inte tillräckligt att enbart förlita sig på detta 

utan organisationer behöver även överväga hur de ska få anställda som besitter expertis och 

kunskap att dela den till andra inom organisationen. Med andra ord behöver organisationer 

fokusera på att i större utsträckning utnyttja och förvalta de kunskapsbaserade resurser som 

redan finns inom organisationen. (Wang & Noe, 2010; Yang & Wu, 2008) Detta styrks av 

Liaw, Cheng & Huang (2008) och Abu-Shanab, Haddad & Knight (2014) som hävdar att 

kunskapsdelning är en väsentlig komponent för att hantera kunskap effektivt då anställdas 

erfarenheter och kunskaper bör ses som en organisatorisk tillgång. Dock syftar Abu-Shanab 

et al. (2014) till att många företag brister på denna aspekt. 

  

Kunskapsdelning är ett abstrakt begrepp som ofta förväxlas med kunskapsöverföring och 

kunskapsutbyte (Wang & Noe, 2010). Därav är det av betydelse för denna studie att göra en 

distinktion dem emellan, för att på så vis redogöra för vad kunskapsdelning inte är. Således 

skapas en förståelse för varför uppsatsens författare valt att utgå ifrån begreppet 

kunskapsdelning samt vilken definition som tillämpas. 
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Kunskapsöverföring innefattar både kunskapsutbyte av kunskapskällan och förvärv samt 

tillämpning av kunskap från mottagaren (Wang & Noe, 2010). Kunskapsöverföring har 

vanligtvis använts för att beskriva rörelsen av kunskap mellan olika enheter, divisioner eller 

organisationer snarare än mellan individer (Szulanski, Capetta & Jensen, 2004) och är således 

en lämplig utgångspunkt för forskning som väljer att studera kunskap inom organisationer på 

en organisatorisk nivå (Argote & Ingram, 2000). Detta är dock inte i enlighet med studiens 

syfte, varpå begreppet kunskapsöverföring inte anses varken relevant eller tillämpbart. 

Detsamma gäller kunskapsutbyte, även om begreppet ofta används synonymt med 

kunskapsdelning, då begreppet innefattar både delning och sökande av kunskap. (Wang & 

Noe, 2010) För att undersöka delning av kunskap på individnivå och därigenom möjliggöra 

för att besvara syftet argumenterar uppsatsens författare istället för att begreppet 

kunskapsdelning anses mer lämpligt. Detta då begreppet refererar till en process som tar fram 

individuella kunskaper i ett format som kan användas av andra vilket kräver en medveten 

handling hos individen som besitter kunskapen, vilket skapar en bra utgångspunkt för att 

undersöka kunskapsdelning på individnivå. Med delning menas också att avsändaren inte kan 

överlämna kunskapen till mottagaren utan leder till ett gemensamt ägande av kunskap dem 

emellan. (Ipe, 2003) Kunskapsdelning definieras enligt Wang & Noe (2010) som 

tillhandahållandet av uppgifter, information och kunskap för att hjälpa och samarbeta med 

andra individer i avsikt att lösa problem, utveckla nya idéer eller genomföra procedurer. 

Denna uppfattning delas av uppsatsens författare och definitionen kommer därmed utgöra 

utgångspunkt för studien. 

2.2.2. Betydelsen av kunskapsdelning på individnivå inom organisationer 

En organisation är i stor utsträckning beroende av sina anställda för att hantera 

kunskapsdelning effektivt. Det är de anställda som skapar, delar och använder kunskapen 

som existerar inom organisationen, vilket möjliggörs av att de delar med sig av individuella 

kunskaper till varandra samt bygger vidare på kunskap som erhålls från människor runt 

omkring. Sålunda ges möjlighet till nya innovativa idéer att skapas, vilket gör 

kunskapsdelning betydande för organisationer då det kan inbringa ekonomiska och 

konkurrerande fördelar. (Hendriks, 1999)  
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Cohen och Levinthal (1990) framhäver interaktion mellan individer som ett sätt för 

organisationen att dra nytta av individers olika bakgrund och kunskap och de idéer dessa 

olikheter medför. Boland and Tenkasi (1995) menar även att interaktioner mellan individer 

inom en organisation spelar en avgörande roll för att uppnå positiva effekter av 

kunskapsdelning, exempelvis samarbeten över olika kunskapsdomäner och synergier som 

uppstår i samband med att individer strävar mot gemensamma mål. Kunskapsdelning bidrar 

dessutom till en utökad spridning av innovativa idéer vilket är avgörande för organisationer 

vars verksamhet till stor del grundar sig i kreativitet och innovation. Bristande hantering av 

specifikt kunskapsdelning har i praktiken haft negativ inverkan vilket visat sig hindra 

organisationen att effektivt ta tillvara på och hantera kunskapen inom organisationen på bästa 

sätt. (Davenport & Prusak, 1998; Hendriks, 1999). 

  

Individers kunskap används i olika processer och aktiviteter som förekommer i deras dagliga 

arbete. I situationer då organisationen inte har möjlighet att stimulera delning av kunskap 

mellan individerna riskeras kunskapen att gå förlorad när de slutar. (Gupta & Govindarajan, 

2000) Trots tillfällen då individer väljer att stanna kvar i organisationen förekommer 

situationer där omfattningen av deras kunskap inte realiseras och används till fullo, så till 

vida det inte finns ett sätt för den enskilde individen att dela kunskapen med andra i 

organisationen (Ipe, 2003). 

2.2.3. Aspekter som påverkar kunskapsdelning på individnivå 

Genom att skapa sig en uppfattning av processen för kunskapsdelning på individnivå och hur 

delningen påverkas är det möjligt att erhålla en utökad förståelse för kunskapsdelning ur ett 

bredare, organisatoriskt perspektiv (Ipe, 2003). Ipe (2003) anser vidare att forskningen brister 

i att empiriskt undersöka komplexiteten relaterad till denna process och gör därmed en ansats 

att, utifrån befintlig forskning relaterad till kunskap och kunskapsdelning inom 

organisationer, utveckla en modell (se figur 1) som sammanfogar flera perspektiv och 

därigenom skapar en större möjlighet att förstå och undersöka fenomenet kunskapsdelning på 

individnivå. I den modell Ipe (2003) presenterar belyses fyra aspekter som är av betydelse, 

vilka är kunskapstyp, motivation till att dela kunskap, möjligheter till att dela kunskap och 

organisationskultur2. 

                                                
2 Författarnas svenska översättningar av begreppen Nature of Knowledge, Motivation to Share, Opportunities to 
Share och Organizational Culture. 
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Figur 1. Modell för kunskapsdelning på individnivå inom organisationer (Ipe, 2003) 

  

De fyra aspekterna som identifierats är enligt Ipe (2003) signifikanta var för sig, men kan 

med fördel studeras tillsammans då de i olika mån relaterar till och påverkar varandra. 

Modellen illustrerar hur de tre första faktorerna kunskapstyp, motivation till att dela kunskap, 

möjligheter till att dela kunskap omgärdas av organisationskulturen, antingen för 

organisationen som helhet eller kulturen inom en specifik organisatorisk kontext. Kulturen 

har en påverkan på de andra aspekterna då kulturen till stor del är avgörande för vilken 

kunskap som värdesätts inom organisationen, vilken typ av relationer och belöningar som 

motiverar till kunskapsdelning, samt vilka formella och informella möjligheter individer har 

att dela kunskap. Det förekommer att individer ställer sig motvilliga till att dela kunskap om 

de upplever att kunskapen är associerad med ett organisatoriskt värde som genererar 

erkännande. Detta kan dock påverkas av huruvida det finns incitament som motiverar 

individen att dela kunskapen. Om individen trots allt är motiverad att dela med sig av 

kunskap, men att det saknas möjligheter att dela kunskap eller att kulturen förespråkar enskilt 

ägande av kunskap, finns risk att individens motivation enskilt inte resulterar i att kunskap 

faktiskt delas till andra individer. (Ipe, 2003) 
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Det är dock viktigt att betona att kunskapsdelning är ett brett och svårdefinierat område med 

en rad aspekter som kan anses påverka utfallet. Det är således naturligt att anta att det finns 

ett flertal moment som utelämnas i Ipes (2003) modell för kunskapsdelning på individnivå 

inom organisationer, vilket får stöd av Gagné (2009) som hävdar att modellen brister i att 

exempelvis belysa andra dimensioner av motivation. Trots det finns studier som applicerar 

modellen, exempelvis använder Timonen & Ylitalo (2007) modellen för att undersöka 

utmaningar med kunskapsdelning.  

 

Ipe (2003) syftar till att det finns skäl att förutsätta att de identifierade aspekterna i denna 

modell har olika stort inflytande på kunskapsdelning beroende på vilken organisatorisk 

kontext som undersöks, då graden av inflytande till stor del beror på organisationens mål, 

struktur, policys, belöningssystem och kultur. Om en organisation inte behandlar varje 

enskild aspekt utesluts inte det faktum att kunskap faktiskt delas i organisationen. Kunskap 

kommer i viss mån alltid att delas mellan individer, oavsett organisatorisk kontext. (Ipe, 

2003) Trots detta menar Ipe (2003) att de fyra aspekter som presenteras i modellen kan skapa 

goda förutsättningar för kunskapsdelning mellan individer inom organisationer. Av den 

anledningen utgör modellen en bra utgångspunkt för denna studie då den kan användas som 

en analytisk lins för att undersöka kunskapsdelning på individnivå inom en organisation, och 

mer specifikt utifrån studiens syfte, inom mentorskap. I de efterföljande avsnitten redogörs 

för dessa aspekter mer ingående.  

2.2.3.1. Kunskapstyp 

Polanyi (1966) med flera (Nonaka, 1991; 1994; Brown & Duiguid, 1999; Nonaka, Toyama & 

Konno, 2000; Kakabadse et al., 2001; Ipe, 2003) skiljer på två olika typer av kunskap; 

explicit och tyst kunskap. Explicit kunskap kan förklaras som kunskap som är lätt att överföra 

då den går att uttrycka formellt och systematiskt genom exempelvis ord, siffror och diagram 

(Polanyi, 1966). Enligt Nonaka (1994) kan andelen explicit kunskap beskrivas som toppen av 

ett isberg, där den större delen av kunskapen döljer sig tyst under ytan. Med andra ord är tyst 

kunskap, till skillnad från explicit, svår att identifiera, artikulera och formalisera. Den grundar 

sig i varje enskild individs handlingar, förfaranden, rutiner, engagemang, värderingar, ideal 

och känslor, vilket gör den svår att på ett systematiskt sätt kommunicera då dessa faktorer är 

högst personliga. (Nonaka et al., 2000) Ipe (2003) utvecklar resonemanget ytterligare och 

menar att det faktum att explicit kunskap är mindre problematisk att dela mellan individer 

inte nödvändigtvis betyder att den i samma utsträckning delas inom organisationer. 



 

17  

Västerländsk kunskapsteori har traditionellt betraktat kunskap som explicit, men för att 

erhålla en förståelse om vad kunskap är och hur den skapas och delas är det viktigt att belysa 

hur explicit och tyst kunskap kan komplettera varandra. Kunskap skapas genom att olika 

individer och olika typer av kunskap interagerar, det vill säga när kunskap överförs från 

explicit till tyst och vice versa (Nonaka, 1991; 1994; Nonaka et al., 2000). På så vis kan de 

med fördel analyseras tillsammans (Nonaka et al., 2000). 

  

Ipe (2003) påpekar att oavsett om kunskap är tyst eller explicit så är den alltid associerat med 

ett organisatoriskt värde som genererar erkännande. Det kan dels komma från enskilda 

individer inom organisationen och dels från organisationen som helhet, något som kan 

inverka på individens vilja att dela kunskap. Detta styrks av Andrews & Delahaye (2000) 

som syftar till att om en individ betraktar kunskapen den besitter som värdefull kan 

kunskapen associeras med statusfaktorer såsom karriärmöjligheter och rykte. Att dela denna 

kunskap kan då förknippas med en rädsla av att förlora en del av sitt värde för organisationen, 

vilket riskerar att begränsa viljan att dela kunskap med andra individer (Empson, 2001). 

2.2.3.2. Motivation till att dela kunskap 

Stenmark (2000) menar att individer väger positiva och negativa konsekvenser, som kan 

uppstå vid kunskapsdelning, mot varandra och att de avstår från att dela kunskap om det inte 

finns incitament som motiverar dem personligen. Ipe (2003) belyser olika 

motivationsfaktorer som påverkar individers vilja att dela kunskap. En av dessa är den 

upplevda makten som sammankopplas med kunskap. I takt med att kunskap får större 

utrymme och betydelse i organisationer ökar också behovet av individer som besitter en 

specifik typ av kunskap, vilket placerar dessa individer i en maktposition (Ipe, 2003). En 

individ som upplever eller får bekräftat att denne besitter värdefull kunskap riskerar snarare 

att vilja undanhålla kunskapen istället för att dela den (Davenport, 1997; Gupta & 

Govindarajan, 2000). Detta blir särskilt påtagligt i organisationer som präglas av ett 

konkurrensutsatt klimat (Pfeffer, 1980). 

  

Tidigare forskning indikerar att individer som erhåller kunskap från andra är mer benägna att 

själva dela kunskap till andra inom organisationen, vilket tyder på att ömsesidigt utbyte är en 

motiverande faktor till kunskapsdelning (Schultz, 2001). Om individer upplever att deras 

delande inte genererar någonting i utbyte riskerar de att känna sig utnyttjade vilket således 

kan ha en negativ inverkan på delningsviljan (Empson, 2001). 
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Relationen till mottagaren är ytterligare en motivationsfaktor som primärt grundar sig i tillit 

mellan avsändare och mottagare (Ipe, 2003). I en studie i syfte att undersöka IT och dess 

effekter för kunskapsdelning menar Roberts (2000) att tillit är utgångspunkten för alla typer 

av relationer där kunskap delas, oavsett om det sker via ett teknologiskt eller fysiskt medium. 

Andrews & Delahaye (2000) menar vidare att brist på tillit hämmar individer att dela kunskap 

med andra inom organisationen. Huber (1982) påvisar därtill att individers position i 

organisationen kan ha en inverkan på hur tillit utvecklas och information delas, där individer 

tenderar att utveckla tillit och dela information med personer på samma eller högre 

organisatoriska nivå som de själva. 

  

Beslutet att dela eller inte dela kunskap kan som tidigare nämnts ha likväl positiva som 

negativa konsekvenser. Det kan resultera i att individer väger fördelar mot nackdelar innan de 

beslutar om att dela kunskap (Stenmark, 2000). Belöning blir därför en oumbärlig 

motivationsfaktor för att få fördelarna att överväga nackdelarna och därmed öka individers 

vilja att dela kunskap. Sålunda betonas vikten av att utarbeta tydliga belöningssystem för 

organisationer. (Gupta & Govindarajan, 2000) Dessa kan utformas utifrån belöningar av 

materiell karaktär, men somliga forskare hävdar att materiella belöningar inte är tillräckligt 

för att motivera kunskapsdelning. Tvärtom kan denna typ av belöningar anses förnedrande i 

vissa länder där individer snarare motiveras av att få ökat inflytande och känslan av att bidra. 

(McDermott & O’Dell, 2001) 

2.2.3.3. Möjligheter att dela kunskap 

Ipe (2003) syftar till att möjligheter att dela kunskap kan delas upp i två kategorier; formella 

och informella möjligheter. Formella möjligheter är sådana som organisationer aktivt beslutar 

om att strukturera upp och upprätthålla i syfte att uppmuntra till kunskapsdelning. Det kan 

exempelvis vara att arbeta i projektgrupper eller investera i teknologibaserade system som 

underlättar kunskapsdelning. Dessa typer av möjligheter har visat sig fördelaktiga för 

organisationer då de skapar en strukturerad kontext för vilken individer kan dela kunskap 

(Constant, Sproull & Kiesler, 1996; Hickins, 1999). Dock menar Nonaka & Takeuchi (1995) 

och Rulke & Zaheer (2000) att kunskap som tillhandahålls via formella kanaler främst 

begränsas till typen explicit. Vid delning av tyst kunskap är istället informella möjligheter att 

föredra då de inkluderar personliga relationer och sociala nätverk, där individen lättare kan 

interagera öga-mot-öga och på så vis utveckla respekt, vänskap och tillit, vilket påverkar 
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individens vilja att dela kunskap positivt (Brown & Duiguid, 1991; Nahapiet & Ghoshal, 

1998). 

2.2.3.4. Organisationskultur 

Samtliga ovan nämnda aspekter genomsyras av kulturen som är unik för varje enskild 

organisation (Ipe, 2003). Organisationskultur bedöms alltmer utgöra ett hinder för att 

effektivt skapa, dela och använda kunskap (De Long & Fahey, 2000). Kultur kan beskrivas 

som ett mönster av grundläggande antaganden som återspeglas i organisationens värderingar, 

normer och praxis, som över tid påverkar hur de anställda agerar och vilka avvägningar de 

gör (Schein, 1985). På så vis är kulturens påverkan på organisationer så pass stark att den är 

direkt avgörande för om en organisation lyckas uppmuntra till kunskapsdelning eller inte. Om 

kulturen motverkar kunskapsdelning kommer individer inte heller att engagera sig i 

kunskapsdelning. (McDermott & O’Dell, 2001) 

  

Organisationskultur omfattar antaganden om vilken kunskap som är viktig, hur olika 

kunskapsnivåer förhåller sig till varandra samt formar kontexten för social interaktion. Dessa 

är dimensioner som samtliga inverkar på organisationens möjligheter att skapa en kultur som 

främjar kunskapsdelning. (De Long & Fahey, 2000) Processen för kunskapsdelning kan 

motverkas utifall att normer och arbetsmetoder förespråkar enskilt ägande av kunskap 

(Nonaka & Takeuchi, 1995), vilket är vanligt förekommande i arbetsklimat som präglas av 

hög konkurrens mellan anställda. (Gupta & Govindarajan, 2000). I och med att 

organisationskulturen styr individers tankegångar och agerande kan det således få negativ 

inverkan på kunskapsdelningsprocessen. Regler för hur en individ agerar vid 

kunskapsdelning styrs därmed av vad som förordas av kulturen. (Davenport, 1997; Gold, 

Malhotra & Segars, 2001 ) 

  

Vidare nämner Gold et al. (2001) företagets vision som en stark påverkan på 

organisationskulturen. En vision bidrar till uppbyggnaden av organisatoriska värderingar 

samtidigt som anställda upplever en känsla av mening med det arbete som utförs. Det 

innefattar dels i vilken utsträckning anställda upplever delaktighet men även vilken typ av 

kunskap som värdesätts, vilket har en stor inverkan på kunskapsdelningen i organisationen. 

(De Long & Fahey, 2000) 
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2.3. Sammanfattning av teoretiskt ramverk 

Då studien ämnar undersöka hur kunskapsdelning påverkas inom mentorskap riktat mot 

nyanställda har den teoretiska diskussionen ovan utformats för att på så vis skapa förståelse 

för såväl mentorskap som kunskapsdelning på individnivå. Genom att belysa dessa områden 

möjliggörs att undersöka hur kunskapsdelning på individnivå påverkas inom formella 

mentorskapsprogram riktat mot nyanställda, men även för utformningens betydelse för 

kunskapsdelningen mellan mentor och adept. 

  

Teorigenomgången redogjorde inledningsvis för mentorskap, dess utmaningar och 

utformning. Där beskrevs utformningen av formella mentorskapsprogram med hjälp av fem 

moment där organisationer behöver (1) utforma mål och förväntningar så att dessa är i linje 

med organisationens långsiktiga strategi. Därefter genomförs (2) en matchning av mentor och 

adept. Eftersom samarbetet mellan mentor och adept är avgörande för mentorskapets utfall 

bör detta steg tillägnas tid och omsorg. När mentorskapet väl påbörjats är syftet att mentorn 

ska tillhandahålla (3) stöd och vägledning för adepten, vilket sedan resulterar i ett (4) utfall 

för de deltagande individerna. Slutligen ska mentorskapet (5) utvärderas av dess deltagare 

vars feedback används som input för att omformulera och utforma nya mål och förväntningar 

i det första momentet. Genom att inkludera utformning av formella mentorskapsprogram i det 

teoretiska ramverket är det möjligt att analysera mentorskapsprogrammets utformning och 

dess betydelse, vilket är relevant då det är inom denna kontext som studien ämnar undersöka 

kunskapsdelning. 

  

Kunskapsdelning på individnivå inom mentorskapet kommer att analyseras utifrån de fyra 

aspekter som redogjorts under den teoretiska genomgången. Kunskapstyp belyser att det finns 

olika typer av kunskap som är olika svåra att dela. Aspekten belyser även att kunskap alltid 

associeras med ett organisatoriskt värde som kan generera erkännande och därmed inverka på 

individens vilja att dela kunskap. Motivation att dela kunskap syftar till att individer väger 

positiva och negativa konsekvenser med kunskapsdelning och väljer att avstå att dela 

kunskap om det inte finns incitament som motiverar dem personligen. Aspekten möjligheter 

att dela kunskap belyser att det finns både informella och formella möjligheter till att dela 

kunskap. Formella möjligheter kan skapa en strukturerad kontext för vilken kunskap delas, 

men begränsas i stor mån till explicit kunskap. Istället är informella möjligheter att föredra då 

de ökar möjligheterna att utveckla en god relation mellan individerna och på så vis även 
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främja delning av tyst kunskap. Samtliga aspekter präglas slutligen av organisationskulturen 

som är direkt avgörande för om en organisation lyckas uppmuntra individerna till att dela 

kunskap eller inte. Modellen (se figur 1) för kunskapsdelning på individnivå illustrerar hur 

kunskapsdelning på individnivå påverkas inom organisationer utifrån ovan nämnda aspekter 

och hur dessa aspekter är relaterade. Den kommer således att appliceras som analytisk lins på 

det empiriska materialet för att fånga hur kunskapsdelning påverkas inom den kontext studien 

har för avsikt att undersöka, det vill säga mentorskap. 
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3. Metod 

 

I detta avsnitt förklaras och motiveras för valet av metod som tillämpats i denna 

undersökning. Inledningsvis redogörs för valet av företag, dess graduateprogram för 

nyanställda konsulter samt urval av respondenter. Därefter behandlas forskningsansats, 

insamling och hantering av data. Avsnittet avslutas därefter med en operationalisering där 

det redogörs för hur de formulerade intervjufrågorna bidrar till att besvara studiens syfte. 

 

 

3.1. Valet av IBM och graduateprogrammet Consulting by 

Degrees 

För att undersöka hur kunskapsdelning påverkas inom mentorskap fanns ett grundkrav för att  

kunna genomföra undersökningen; ett företag med ett etablerat mentorskapsprogram riktat 

mot nyanställda. Av den anledningen valdes det globala IT-bolaget IBM. Det är ett lösnings- 

och molnplattformsföretag som arbetar med digital transformation av företag och branscher. 

Företaget har vid tidpunkten för studien nästan 380 000 anställda och är verksamma i över 

170 länder där de utifrån en innovationsförespråkande strategi levererar branschanpassade 

lösningar, produkter och konsultbaserade tjänster inom bland annat moln, big data, säkerhet 

och mobilitet. (IBM, 2016-05-24) Trots organisationens globala prägel avgränsades studien 

till företagets konsultenhet IBM Sverige, med huvudkontor i Kista, Stockholm. 

Avgränsningen gjordes främst till följd av valet att genomföra personliga intervjuer och 

därmed var ett företag med säte i Stockholmsregionen att föredra. IBM har sedan 2005 

arbetat med mentorskap utifrån tre huvudsakliga syften; (1) att utnyttja befintliga 

organisatoriska kunskapstillgångar för att överbrygga kunskapsgap, (2) sammankoppla 

människor för att öka samarbete över geografiska gränser, affärs- och kunskapsområden och 

(3) öka det organisatoriska värdet av mentorskap som ett verktyg i syfte att utveckla en 

skickligare arbetsstyrka som kan leverera kvalitativa produkter, tjänster och lösningar. 

(Galagan, 2010) Eftersom IBM arbetar aktivt med mentorskap i olika former var företaget av 

intresse för denna studie. Att undersöka företaget gav därmed möjlighet att urskilja hur 
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mentorskap fungerar i praktiken, hur kunskapsdelning på individnivå påverkas inom 

mentorskap. 

 

För nyanställda konsulter erbjuder IBM ett graduateprogram som omnämns “Consulting by 

Degrees” (CbD). Programmet ämnar underlätta för de nyanställda att acklimatisera sig till 

arbetslivet, organisationen som helhet och dess interna processer. Som en del av CbD-

programmet tillhandahåller IBM ett mentorskapsprogram, vilket är tänkt att bidra med 

ytterligare stöd för de nyanställda på ovan nämnda punkter. (IBM, 2016-06-21) 

Mentorskapsprogrammet inom CbD-programmet anses lämpligt att studera då syftet med 

denna studie ämnar undersöka hur kunskapsdelning påverkas inom mentorskap riktat mot 

nyanställda. Dock är det viktigt att poängtera att valet att undersöka detta 

mentorskapsprogram inte möjliggjorde för generalisering av övriga mentorskapsinitiativ 

kopplade till andra processer såsom jämställdhetsarbete eller samarbeten över olika 

verksamhetsområden. Detta då det undersökta mentorskapsprogrammet är ämnat för 

nyanställda och således avgränsas till denna kontext.  

3.2. Urval av respondenter 

Studiens urval grundade sig i de respondenter som ansågs ha bäst inblick inom det valda 

området, mentorskap. Efter att teori samlats in och bearbetats ansågs lämpliga studieobjekt 

vara aktivt deltagande mentorer och adepter inom ett mentorskapsprogrammet inom CbD, 

samtidigt som även studieobjekt i ansvarsposition med djupare inblick i utformningen av 

mentorskapsprogrammet var av intresse. Urvalet av studiens respondenter skedde enligt den 

så kallade snöbollsmetoden vilket innebar att nya kontakter kunde kontaktas genom den 

initiala kontakten (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009; Bryman & Bell, 2010); den ansvariga 

för IBM:s Graduateprogram CbD. Detta resulterade i att det totala antalet respondenter 

uppgick till fem stycken (se Tabell 1) inkluderande roller såsom mentor, adept och ansvarig. 

Antalet respondenter i denna studie kan generellt anses vara begränsat för studier av 

kvalitativ karaktär, men eftersom valet av respondenter baserades på kriteriet att 

respondenterna var involverade i mentorskapsprogrammet utifrån olika roller ansågs det 

tillräckligt. Detta då det möjliggjorde för att skapa en förståelse för hur 

mentorskapsprogrammet är tilltänkt att utformas och fungera samt hur det faktiskt upplevs för 

de som är aktivt deltagande i programmet. Att på ett sådant sätt ta del av olika perspektiv 

möjliggör enligt Saunders et al. (2009) för källtriangulering vilket är styrkande för studiens 
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validitet. Att använda sig av metoden och därmed ta del av olika infallsvinklar möjliggjorde 

även för en bättre förståelse för fenomenet, mer djupgående analys av resultatet, och 

sedermera också ökad generaliserbarhet. (Saunders et al., 2009) På så vis är det naturligt att 

anta att materialet, trots det begränsade antalet respondenter, är av sådan pålitlighet och 

kvalité att den kan användas i strävan att besvara undersökningens syfte. 

 

Respondent Anställd (år) Längd Datum Benämning 

 

Business Consultant 

 

4 50:12 1/4-16 

  

Mentor 1 

 

Strategy Consultant 

 

2 51:11 1/4-16 

 

Adept 1 

SAP Consultant & Business 

Manager 

 

4  55:26 8/4-16 

 

Ansvarig 

 

Strategy Consultant 

 

2 45:27 3/5-16 

 

Adept 2 

 

Strategy Consultant 

 

4 49:29 4/5-16 

  

Mentor 2 

 

Tabell 1. Lista över utförda intervjuer. 

3.3. Forskningsansats 

I denna studie har en metodansats av främst explorativ karaktär använts i syfte att redogöra 

för hur kunskapsdelning påverkas inom mentorskap riktat mot nyanställda. Då studien avser 

undersöka en specifik kontext, mentorskap, är det dock nödvändigt att i viss mån även anta 

en deskriptiv ansats för att beskriva de rådande förutsättningarna i det mentorskapsprogram 

studien ämnar undersöka. Frågorna studien har för avsikt att besvara kräver en djupgående 

undersökning med möjlighet att fånga detaljer utan numerisk prägel. Av den anledningen har 

en kvalitativ undersökningsmetod varit både nödvändig och passande för att erhålla en 

förståelse för ett specifikt fenomen (Saunders et al., 2009). Dock är det viktigt att påpeka att 

resultatet av en kvalitativ undersökningsmetod inte går att generalisera i lika stor utsträckning 
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som vid en kvantitativ studie, men kan utgöra en solid grund för fortsatta kvantitativa studier 

inom ämnet (Saunders et al., 2009). 

  

Undersökningen utfördes genom en fallstudie för att på så vis kunna beskriva och fördjupa 

kunskaper kring ämnet. En fallstudie kännetecknas av att den fokuserar på ett specifikt fall 

vilket kan utgöras av antingen en organisation eller process men även av ett projekt eller 

verksamhetsområde (Saunders et al., 2009). Hur kunskapsdelning påverkas i en organisation 

skiljer sig åt, därav lämpar det sig att utföra en fallstudie för denna typ av undersökning som 

ämnar undersöka kunskapsdelning inom en given organisatorisk kontext. En fallstudies avsikt 

är att skapa och generera en djup och detaljerad bild av ämnet snarare än en bred och 

kvantitativ (Saunders et al., 2009). Därigenom kan fallets särskilda utfall och komplexa 

komponenter klargöras. Vidare tog studien en deduktiv ansats då mentorskap undersöktes 

genom inhämtad teori och hur det tillämpas i praktiken för att utröna hur kunskapsdelning 

påverkas inom mentorskap. Det ramverk som används i teorin gällande kunskapsdelning på 

individnivå inom mentorskap ställdes därefter mot det empiriska materialet. Studien 

genomfördes genom att undersöka ett specifikt företag med utgångspunkt i deras 

mentorskapsprogram för att studera hur ett utvalt mentorskapsprogram är utformat och vilken 

betydelse det får för kunskapsdelning på individnivå. Målet med studien var att kartlägga 

utformningen av mentorskapsprocessen hos IBM för att i sin tur kunna redogöra för hur 

kunskapsdelning på individnivå påverkas inom programmet. Sålunda har programmets 

utformning, deltagarnas upplevelser och erfarenheter av mentorskap och kunskapsdelning 

varit centrala för undersökningen. 

3.4. Datainsamlingsmetod 

3.4.1. Primärdata 

För att besvara hur det undersökta företaget arbetar med mentorskap och hur kunskapsdelning 

påverkas inom mentorskap användes semistrukturerade intervjuer. Valet av icke-

standardiserade intervjuer är en kvalificerad datainsamlingsmetod i studier när fokus riktas 

mot specifika ämnen, vilket innebar att studien utgick från mentorskap och kunskapsdelning 

som kategoriserade områden vid samtliga intervjutillfällen. Att genomföra semistrukturerade 

intervjuer innebar också att de frågor som ställdes kunde anpassas under intervjuns gång och 

på så vis tillåts respondenterna att vara mer flexibla i sina svar, vilket bidrog till naturliga och 
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avslappnade samtal där respondenterna fick möjlighet att beskriva sin bild av verkligheten. 

Valet av datainsamlingsmetod motiverades även av att studien krävde en mer djupgående 

undersökning med detaljerade och uttömmande svar, något som gavs av att respondenterna 

kunde diskutera fritt kring frågorna som ställdes. (Saunders et al. 2009) Frågorna i samtliga 

intervjuer var utformade efter förutbestämda ämnen, vilket är ett lämpligt tillvägagångssätt 

vid genomförandet av en explorativ studie. (Saunders et al. 2009) På grund av frågornas 

varierande grad av komplexitet fanns ett behov av att ställa följdfrågor varför 

semistrukturerade intervjuer var att föredra. 

  

Grundtanken var att bilda en uppfattning av respondenternas erfarenheter och inställning till 

mentorskap, och hur de upplever att kunskapsdelning påverkas inom mentorskap, varför 

utförandet av semistrukturerade intervjuer var en fördelaktig metod då det möjliggör för 

uttömmande svar. Intervjuerna genomfördes löpande under fem veckor och totalt utfördes 

fem intervjuer (se tabell 1). 

  

För att säkerställa kvalitén av studiens intervjufrågor och därmed möjliggöra för insamling av 

relevant och detaljrik data i de efterföljande intervjuerna genomfördes en testintervju med en 

anställd på IBM. Testintervjuer är en användbar metod för att undvika att eventuella 

missförstånd uppstår i de intervjuer som är tilltänkta att generera data. På så vis bidrar 

metoden till att stärka studiens validitet, det vill säga att studien mäter det den avsett att mäta. 

Metoden underlättade även för moderatorerna då de erhöll erfarenhet av intervjumomentet 

och det skapades en medvetenhet om hur en intervjusituation bör hanteras. (Trost, 2010) 

Resultatet av testintervjun indikerade att begrepp såsom kunskap och kunskapsdelning var 

svårtolkade av respondenten, varpå författarna valde att omformulera frågorna så att 

kunskapsbegreppet utbyttes mot och likställdes med information, idéer och erfarenheter, 

varpå kunskapsdelning således omformulerades till delning av information, idéer och 

erfarenheter. När intervjumallen omformulerats skickades den på förhand ut till 

respondenterna. Således gavs respondenterna möjlighet att förbereda och sätta sig in i ämnet. 

Detta kan ha medfört en risk för konstruerade svar där respondenten svarar det den tror är 

mest korrekt eller önskat (Saunders et al., 2009) snarare än att i detta fall faktiskt redogöra för 

hur kunskapsdelning påverkas inom mentorskap i realiteten. För att motverka detta och 

möjliggöra för respondenterna att objektivt besvara intervjufrågorna har respondenterna 

förblivit anonyma i studien. 
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3.4.2. Sekundärdata 

Med avsikt att uppnå en ökad förståelse för det undersökta företaget, dess arbete med 

mentorskap i allmänhet och mentorskap riktat mot nyanställda i synnerhet har den primärdata 

som inhämtats genom semistrukturerade intervjuer kompletterats med sekundärdata. Att på 

ett sådant vis använda sig av multipla datakällor är ett tillvägagångssätt som lämpar sig vid 

fallstudier då varje källa kan bidra till en bättre helhetsbild av företaget och det undersökta 

fenomenet (Saunders et al., 2009) De sekundärdata som har använts inhämtades från 

företagets hemsida och årsredovisning. Användandet av sekundärdata och därigenom 

multipla datakällor var positivt för studiens resultat då det möjliggjorde för bättre 

bakgrundsinformation och därigenom en ökad förståelse för företaget och dess åtaganden.  

3.5. Datahantering 

För att kunna fokusera på att ställa frågor och vara lyhörd på respondentens svar valdes att 

vid samtliga intervjutillfällen utföra ljudinspelningar, under förutsättning att det godkänts av 

respektive respondent. Valet att genomföra ljudinspelningar kan ha påverkat respondenterna 

på så vis att de fokuserat på att de blivit inspelade och därigenom känt sig obekväma när de 

svarat på intervjufrågorna (Saunders et al., 2009). Fördelen med ljudinspelning var dock att 

det möjliggjorde för uppsatsens författare att i ett senare skede kunna avlyssna intervjuerna 

och transkribera dem. Genom att intervjuerna transkriberades reducerades risken för 

personlig tolkning av materialet samtidigt som det innebar en möjlighet att återgå till 

materialet och kontrollera och jämföra de olika respondenternas svar. På så vis underlättade 

valet att spela in intervjuerna och transkribera dem för vidare analys av det empiriska 

materialet. (Saunders et al., 2009; Bryman & Bell, 2010) 

  

När intervjuerna transkriberats påbörjades bearbetningen av materialet utifrån Lantz (2007) 

trestegsmodell. I ett första steg innebar det att reducera materialet till den grad att endast data 

relevant för studiens syfte kvarstod. Denna process genomfördes genom att båda författarna 

noggrant läste igenom och diskuterade det empiriska materialet och vad som var relevant för 

undersökningen. Att intervjufrågorna formats utifrån studiens teoretiska ramverk underlättade 

i nästa steg nedbrytningen av materialet i mindre delar, något som var nödvändigt för att 

möjliggöra för djupare analys av utformningen av mentorskapsprogrammet och hur 

kunskapsdelning på individnivå påverkas. När denna uppdelning genomförts kunde sista 

steget påbörjas, det vill säga sammankoppla det empiriska och teoretiska materialet. 
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3.6. Operationalisering 

De frågor som utformades för denna studies intervjumall riktar fokus på mentorskap ur ett 

kunskapsdelningsperspektiv och resultatet utgör således det empiriska underlag som krävs för 

att besvara syftet. Frågorna som användes genom semistrukturerade intervjuer fungerade som 

ett ramverk. Avsikten med detta var att vid behov leda samtalet in på väsentliga resonemang 

som berör specifika områden. För att skapa ett djupgående och grundligt samtal gavs 

moderatorerna även möjlighet att ställa följdfrågor under intervjuns gång. Detta utfördes dels 

för att rikta samtalet men även för att ge respondenterna möjlighet att öppna upp för egna 

reflektioner och på så vis motverka risken för vinklade svar. Frågorna som ställdes i 

respektive intervju formulerades med utgångspunkt i det teoretiska ramverket och återfinns i 

Bilaga 1. Intervjumall – IBM. Intervjumallen användes som utgångspunkt, men till följd av 

respondenternas olika roller har diskussionen tillåtits att ta olika karaktär beroende på 

respektive respondents roll. I intervjun med den ansvarige för mentorskapsprogrammet lades 

exempelvis ett större fokus på frågorna som berörde utformningen av 

mentorskapsprogrammet, medan intervjuerna med deltagarna i en större utsträckning 

koncentrerades kring deras upplevelser av hur kunskapsdelning påverkas dem emellan.  

 

För att generera en god stämning ställdes inledande frågor där respondenterna fick ge en 

kortfattad presentation om sig själva och deras roll i företaget (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson 

& Wängnerud, 2012). Därefter ställdes frågor som berörde de områden och begrepp som är 

centrala för denna studie. I linje med syftet utformades ett antal frågor kring hur 

mentorskapet är utformat på IBM Sverige. Frågorna 3, 4c, 4d och 5 ställdes för att 

respondenterna skulle få beskriva mentorskapsprogrammet som de är involverade i. Dessa 

frågor ställdes för att kunna skapa en uppfattning om utformningen inom det specifika 

mentorskapsprogrammet. Vidare behandlades frågorna 4a och 6-9 utifrån ett 

kunskapsdelande perspektiv. Detta gjordes för att kunna utläsa hur respondenterna upplever 

att kunskap faktiskt delas inom mentorskap dem emellan. Övriga frågor berörde områden 

relaterat till både utformningen av mentorskapsprogrammet och kunskapsdelning, för utförlig 

information om syftet med varje fråga och dess teoretiska koppling se Bilaga 2. 

Operationalisering av intervjufrågor. Som avslutning ställdes mer generella frågor som 

öppnade upp för respondenterna att i allmänhet reflektera över vad som är positivt samt 

utmaningar med att delta i ett mentorskapsprogram. Detta gav respondenterna möjlighet att 
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utveckla tidigare nämnda eller lyfta nya intressanta perspektiv som kanske inte omfattats av 

de förutbestämda intervjufrågorna. 
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4. Empirisk redogörelse 

 

I detta avsnitt presenteras de empiriska resultat som genererats av den kvalitativa studie som 

genomförts på IBM. Inledningsvis beskrivs utformningen av det undersökta 

mentorskapsprogrammet. Därefter skildras respondenternas upplevelser av kunskapsdelning 

inom mentorskapet. 

 

 

4.1. Kontexten – Ett mentorskapsprogram i praktiken 

4.1.1. Consulting by Degrees  

IBM:s graduateprogram “Consulting by Degrees” är ett utvecklingsprogram utformat för att 

ta tillvara på unga talanger, det vill säga konsulter på en nybörjarnivå. Programmet har tagits 

fram för att hjälpa konsulter tillskansa sig erfarenheter, växa och förvandla konsultkarriären 

genom att erbjuda allt från praktisk projekterfarenhet till utbildning och utveckling, som 

behövs för att framgångsrikt starta sin karriär och öka möjligheterna för avancemang i 

organisationen. Förhoppningen med programmet är att de nyanställda, med hjälp av 

utbildning, individuell handledning, och yrkesvägledning ska erhålla den kunskap som 

behövs för att bli erfarna konsulter. Inom CbD riktas stort fokus på att utveckla förmågor 

inom exempelvis konsultmannamässighet samtidigt som de får erfarenhet av avancerade 

analysverktyg och teknologi som underlättar för konsulterna att leverera innovativa lösningar 

av hög kvalité till sina kunder. Under programmets gång har konsulterna möjlighet att ta del 

av kontinuerlig inlärning genom det dagliga arbetet, men det finns även en skräddarsydd 

utbildningsplan med både obligatoriska och valfria kurser som underlättar för konsulterna att 

utveckla nödvändiga kompetenser i sin yrkesroll. Därtill, som en del av CbD-programmet, 

erbjuds samtliga nyanställda konsulter att delta i mentorskapsprogram där de paras ihop med 

mer erfarna anställda. 
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Mentorskap på IBM kretsar kring gemenskap där förhoppningen är att både mentor och adept 

ska kunna dra nytta av relationen för att utvecklas i sina respektive roller. För 

mentorskapsprogrammet inom CbD-programmet är syftet bland annat att stötta adepten 

genom organisationens befordringsprocesser, som är väldigt omfattande. Inom organisationen 

finns olika karriärnivåer er där adepten vid sin nyanställning antar titeln ”Junior Konsult”, för 

att efter ett och två år genomgå befordringsprocesser för att erhålla titlarna ”Konsult” 

respektive ”Senior Konsult”. För denna process menade samtliga respondenter att det är 

uttalat att mentorn ska vara tillgänglig och stötta adepten i den mån som önskas, vilket 

exemplifieras av Adept 1: ”syftet med min mentor är att denne ska hjälpa mig att klara 

befordringsprocesserna. Att ha någon dedikerad som IBM valt ut som ska hjälpa mig att 

avancera.”. Syftet innefattade även, enligt den ansvarige för mentorskapsprogrammet, att 

lära känna företaget och vilka möjligheter som erbjuds, och där nätverket är en av 

grundpelarna. Nätverket kommer naturligt från de som har jobbat längre inom företaget, som 

i sin tur också fått sitt nätverk från tidigare mentorskapsrelationer. 

  

Mentorskapsprogrammet påbörjas efter att juniora konsulter tillbringat ett halvår på företaget 

inom CbD-programmet. Då hålls ett uppstartsmöte där den ansvarige för programmet 

presenterar mentorskap i stort och redogör för deltagarna, det vill säga mentorer och adepter, 

vad syftet med just detta mentorskapsprogram är. Tidigare deltagare närvarar för att tala om 

sina erfarenheter av programmet samtidigt som det kommuniceras vilka krav som finns på 

mentorer respektive adepter.  

4.1.1.1. Adepten dikterar villkoren 

Den ansvarige förklarade att adepten ansvarar för att utforma mål och förväntningar då denne 

äger processen. På så vis tillåts adepten styra innehållet inom mentorskapet utefter egna 

behov. Adept 2 menade att detta var ovant till en början och hade förväntningar på att 

mentorskapet skulle vara mer strukturerat. Detta tillåter adepterna, i samråd med sina 

mentorer, att styra var, när och hur de ska interagera utan tillsyn från tredje part. Således är 

det möjligt att skräddarsy interaktionerna så de passar in i konsulternas annars tuffa scheman, 

samtidigt som det även underlättar för mer informella interaktioner. Båda mentorskapsparen 

beskrev att de planerat att träffas ungefär var tredje vecka på platser som nödvändigtvis inte 

hade någon anknytning till arbetsplatsen. Mentor 1 och Adept 1 som utgör mentorskapspar 1 

hade exempelvis sina första möten i hemmet, medan det andra paret, mentorskapspar 2 

bestående av Mentor 2 och Adept 2, träffades på ett närliggande fik. Till följd av att 
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deltagarna själva styr interaktionerna berättade deltagarna att det även är möjligt att minska 

antalet interaktioner under perioder för att senare intensifiera dem när adepten behöver extra 

stöttning, exempelvis när befordringspaketen skulle skrivas och presenteras. 

  

Den ansvarige för mentorskapsprogrammet berättade att det som är uttalat för mentorsrollen 

är att lyssna och ställa frågor, ge råd baserat på sin erfarenhet samt våga dela med sig av sitt 

kontaktnät och egna misstag. Mentorn ska stötta och hjälpa adepten att själv lösa problem och 

utmaningar genom att ställa konstruktiva frågor, inte genom att lösa problemen åt adepten. På 

adepten finns det inte några tydliga riktlinjer, annat än att det är adepten som planerar 

mentorskapet. Dock rekommenderas adepten att tillsammans med mentorn definiera en 

målbild och vara ute i god tid för att ge mentorn möjlighet att planera sin tid gentemot sina 

andra åtaganden som konsult. 

  

”Jag anser det är fel att sätta tydliga riktlinjer då varje människa är unik och har olika behov 

och önskemål” 

– Ansvarig för mentorskapsprogrammet 

4.1.1.2. Möjligheten att påverka valet av mentor/adept 

Den ansvarige förklarade att matchningsprocessen av mentor och adept påbörjas så fort det är 

fastställt hur många konsulter som ska anställas. Utgångspunkten är att varje nyanställd ska få 

varsin mentor varpå det skickas ut en förfrågan inom organisationen för att kartlägga 

anställda som är intresserade av att vara mentorer. Inom mentorskapsprogrammet är det 

önskvärt om mentorn tidigare gått CbD-programmet så att denne är införstådd i de processer 

adepterna genomgår. Därefter matchas mentorerna mot adepterna som innan matchningen 

gett önskemål om exempelvis expertis- och produktområden som de är intresserade av. Den 

ansvarige försöker i möjlig mån ta hänsyn till dessa önskemål, men involverar även 

personkännedom. Eftersom matchningen blir officiell ett halvår in i CbD-programmet har den 

ansvarige möjlighet att lära känna adepterna personligen och därigenom avgöra om en 

särskild adept skulle passa med en specifik mentor. 

  

På frågan om möjligheterna att påverka valet av mentor/adept och huruvida det kan upplevas 

ha någon betydelse för mentorskapets utfall rådde skilda åsikter bland respondenterna. Adept 

1 betonade personkemi som en viktig faktor för ett framgångsrikt mentorskap och ansåg att 

en bra lösning hade varit att låta adepterna själva välja mentorer. Eftersom att 
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mentorskapsprogrammet inte startar förrän ett halvår efter påbörjad anställning syftade Adept 

1 till att adepterna vid den tidpunkten har tillräcklig förståelse för vilka personer som dessa 

potentiellt skulle önska ha som mentorer. Mentor 2 syftade istället till att det finns en poäng 

med att inte kunna påverka valet av mentor/adept på förhand då det är lätt hänt att personen 

som väljs är ens bästa vän eller kollega. Mentor 2 utvecklade resonemanget och berättade att 

genom att låta den ansvarige matcha mentor med adept utan hänsyn till önskemål om 

specifika personer möjliggörs för matchningar av personer som inte nödvändigtvis är helt i 

linje med varandra, vilket skapar större möjligheter att lära av varandras olikheter. Samtliga 

respondenter påpekade dock vikten av att kunna påverka valet av mentor/adept i efterhand. 

Det är också någonting som stöttas och uppmuntras av organisationen som kommunicerar till 

deltagarna att vidta åtgärder om de upplever att relationen är dysfunktionell. Den ansvarige 

för mentorskapsprogrammet uttryckte exempelvis att ”vi är inte experter, vi är inte 

personkännare på det sättet, vi kan göra fel [...] Det kan bli mer eller mindre bra 

matchningar och då finns vi där ifall det behövs korrigeras.” 

4.1.1.3. Att utveckla en personlig relation 

 ”Jag vet inte alltid vad som är rätt och därför är det bra att bolla tankar och ställa frågor 

om hur adepten själv tror att det skulle fungera att göra på ett visst sätt. I slutändan handlar 

det om att se till att adepterna själva kommer fram till vad de vill göra, inte säga åt dem vad 

de ska göra.” 

– Mentor 1 

  

Syftet med programmet är som tidigare nämnts bland annat att stötta adepterna i deras 

befordringsprocess. Adepterna ska då presentera ett befordringspaket där de, genom att 

exemplifiera sina prestationer på olika interna och externa projekt, lägger fram bevisning på 

varför de ska få ta steget upp till nästa nivå. I den här processen stödjer mentorn adepten 

genom att förklara processen samt läsa och ge feedback på den bevisningen som läggs fram. I 

samtal med deltagarna framkom dock ytterligare situationer där mentorerna tillhandahåller 

stöd och vägledning. För mentorskapspar 2 var karriärmöjligheter en central del inom 

relationen och för det stöd som Mentor 2 erbjöd Adept 2. Adept 2 beskrev exempelvis hur 

Mentor 2 föreslagit relevanta personer som Adept 2 borde komma i kontakt med för att på så 

vis utöka sitt nätverk. Detta var även utmärkande för mentorskapspar 1, men denna relation 

beskrevs omfatta områden som inte var direkt kopplade till karriärmöjligheter, utan även 

omfattade mer känslomässiga situationer. Adept 1 beskrev exempelvis en sådan situation i 
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sitt nuvarande projekt där det var svårt att avgöra hur hen skulle agera och vände sig därför 

till sin mentor. Mentor 1 vägledde adepten till att fatta ett beslut om hur adepten skulle 

hantera situationen och samtidigt skydda sig själv, men uttryckte att det ibland uppstår 

situationer som är komplexa, känsliga och svåra att ventilera. Mentor 1 menade vidare att det 

vid dessa tillfällen är viktigt att det utvecklats tillit i relationen så adepten känner sig trygg i 

att vända sig till mentorn. Av den anledningen menade båda mentorskapsparen att de avtalat 

att det som diskuteras mellan mentor och adept är konfidentiellt och stannar mellan dem. 

  

Samtliga mentorer och adepter belyste face-to-face-interaktion som den mest effektiva för att 

utveckla en personlig relation och skapa tillit mellan mentor och adept. Deltagarna syftade till 

att detta är nödvändigt för båda parter för att på så vis vara mottagliga för varandras åsikter 

och feedback. När detta etablerats är det möjligt att erhålla och tillhandahålla stöd och 

vägledning via andra kanaler såsom telefonsamtal, sms eller chattfunktioner. Just den interna 

chattfunktionen belyste deltagarna som ett verktyg som underlättat för direkt kommunikation 

vid vid mer akuta frågor när de befunnit sig på olika platser. I chattfunktionen kan adepten 

snabbt skicka iväg en fråga eller fundering som mentorn direkt kan svara på. 

  

Båda adepterna nämnde att de ser på deras mentorer som förebilder som inspirerar dem 

genom sitt agerande där de stöttar och delar med sig av information, idéer och erfarenheter. 

Adept 2, som uttryckte en önskan om att arbeta inom samma affärsområde som sin mentor, 

syftade exempelvis till att det är betryggande med en mentor som genomgått samma 

processer som en själv och gått den karriärvägen adepten själv önskar gå. Relationen 

begränsas därmed inte till befordringsprocessen, utan adepten kan även få vägledning inom 

andra områden. 

4.1.1.4. Resultatet av att delta i mentorskapsprogrammet 

På frågan vad deltagarna får ut av det här mentorskapsprogrammet svarade mentorerna att 

även om det primära syftet är att stötta adepten är det även lärorikt för mentorn. Båda 

mentorerna menade att genom att uppvisa engagemang, lyssna och ställa frågor kan mentorn 

lära sig att hantera människor och utveckla sina ledarskapsförmågor. Mentor 2 valde även att 

lyfta fram hur adepterna kan påverka mentorerna genom att tillföra energi samt bidra med 

nya idéer, perspektiv och insikter. På så vis hävdade Mentor 2 att mentorerna kan dra lärdom 

av att bevittna hur adepterna väljer att lösa situationer som uppstår och använda det för att 

analysera och utvecklas både professionellt i sin egen yrkesroll, men även som person. 
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Båda adepterna hade vid tillfället för studien framgångsrikt genomgått befordringsprocessen 

till att bli ”Konsult”, och en utav dem hade även avancerat till att bli ”Senior Konsult”. De 

påtalade att även om mentorskapet inte nödvändigtvis är helt avgörande för huruvida 

adepterna klarar befordringsprocessen eller ej så syftade båda till att det åtminstone varit till 

stor hjälp. Stöd och vägledning inom mentorskapsprogrammet är som nämnts under tidigare 

avsnitt inte begränsat till befordringsprocessen, och således inte heller utfallet. Adepterna 

beskrev att de, som ett resultat av sitt deltagande inom mentorskapsprogrammet, enklare 

kunde acklimatisera inom organisationen. Adept 1 menade exempelvis att det kan vara 

utmanande att skapa sig ett nätverk som ny i företaget och motiverades därför till att delta i 

mentorskap då programmet tillhandahåller större möjligheter för de nyanställda att bygga ut 

sitt kontaktnät och skapa nya relationer med andra anställda inom organisationen. Adept 2 

valde istället att betona sitt karriärval som ett utfall av mentorskapet, då denne blivit 

inspirerad av sin mentor. 

4.1.1.5. Att utvärdera mentorskapsprogrammet 

I slutet av mentorskapsprogram skickas alltid formulär ut med frågor till både mentorer och 

adepter där deltagarna får utvärdera programmet som helhet. Feedback från frågeformuläret 

tas sedan emot av den ansvarige och används som utgångspunkt för planerandet av nästa års 

mentorskapsprogram. Någon löpande utvärdering av just mentorskapsprogrammet utförs i 

regel inte och ansvarig för mentorskapsprogrammet beskrev att ”min största utmaning är att 

få information om hur det faktiskt går. Vissa områden är det lättare att göra tydliga enkäter 

och få ut faktabaserade resultat. Här är det inte på samma sätt, då det är individuella 

relationer mellan varje adept och mentor”. Det ställs krav på att den ansvarige är lyhörd och 

kreativ för att få ut information, något som dock underlättas av företagets iterativa arbetssätt. 

Den ansvarige har nämligen återkommande utvecklingssamtal med adepterna där det ställs 

frågor som berör adeptens befordringsprocess och huruvida adepten upplever att den får den 

stöttning som behövs. På så vis får de ansvariga insikt i mentorskapsprogrammet. 

  

Inom mentorskapsrelationerna kan deltagarna själva välja hur de vill utvärdera relationen. För 

mentorskapspar 2, vars mentorskap pågått i strax över två år, har de inom relationen beslutat 

att utvärdera löpande. Första gången de utvärderade relationen var efter ett halvår, då Adept 2 

avancerat till rollen som ”Konsult”. Både mentor och adept fick vid det här tillfället ventilera 

hur de ansett att det fungerat hittills och besluta om huruvida de skulle fortsätta i 
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mentorskapsrelationen, vilket båda önskade. Ett år senare utfördes ytterligare en utvärdering 

med samma utfall. Adept 2 hade vid tillfället avancerat ytterligare i sin yrkesroll och gått ut 

CbD-programmet men valde att fortsätta relationen, till stor del på grund av att adept och 

mentor nu var verksamma inom samma affärsområde och därmed kunde lära av varandras 

erfarenheter. 

4.2. Deltagarnas upplevelser av kunskapsdelning 

4.2.1. Vilken kunskap delas? 

Den kunskap som delas mellan mentor och adept är många gånger av enklare karaktär, sådan 

som delas med hjälp av det interna chattverktyget. Adept 1 beskrev att det exempelvis kan 

vara att mentorn tillhandahåller vägledning genom de interna system i vilka adepterna 

behöver genomgå vardagliga interna processer, såsom beställning av arbetstelefon eller dator. 

Adepterna beskrev även att stödet och vägledningen från mentorn innefattade 

kunskapsdelning relaterad till adeptens karriärmöjligheter. Adept 2 belyste exempelvis att det 

kan innefatta att mentorn delar med sig av råd om personer som kan vara bra att vända sig till 

för att utöka sitt kontaktnät och öka möjligheterna för avancemang i organisationen. Något 

som Adept 1 beskrev att mentorn gjorde dels på deras officiella möten, och dels via det 

interna chattverktyget. 

  

Relaterat till befordringsprocesserna beskrevs det av adepterna som stundtals problematiskt 

att formulera bevisning för hur de presterat på olika projekt. Därför skickar mentorerna sina 

befordringspaket till adepterna för att inspirera dem kring hur de strukturmässigt kan gå 

tillväga för att utforma sina befordringspaket. Däremot går det inte att använda exakt samma 

bevis som funnits i ett tidigare befordringspaket eftersom de är kundspecifika, men adepterna 

får genom denna procedur konkreta råd och tips på en struktur för att formulera och 

presentera sin bevisning på ett tydligt sätt. 

  

”Hen har lärt mig mer om processen för hur jag ska gå uppåt. Dels hur jag bör tänka och 

promota mig själv, något jag inte är van vid som svensk. I och med att min mentor har 

genomgått processen kunde jag dra nytta av hens lärdom och konkreta tips på hur jag kunde 

skriva.” 

– Adept 1 
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På IBM förekommer mängder av information som de anställda har åtkomst till och den 

ansvarige för mentorskapsprogrammet syftade till att det säkerligen går att läsa sig till vilka 

moment som bör inkluderas i bevisningen. Dock belyste samtliga deltagare vikten av att 

kunna exemplifiera sin prestation. Detta upplevs även vara en utmaning för mentorerna då 

bevisningen utgår ifrån adeptens prestation i specifika projekt, vilket försvårar att ge konkret 

feedback på innehållet. Mentor 1 syftade till erfarenheter av liknande situationer i tidigare 

projekt som utgångspunkten för den feedback som ges till adepterna. Dessa erfarenheter 

beskrevs som högst personliga och svåra att formulera till adepten. Adept 1 syftade vidare till 

att denna feedback kan vara svår att relatera till då denne inte delar samma upplevelser. 

Mentor 1 menade dock att även om det är svårt för mentorn att hjälpa till vid projektspecifika 

frågor som rör adeptens dagliga arbetsuppgifter går det ändå att föra en dialog kring 

innehållet utifrån sina egna erfarenheter. På så vis får mentorn möjlighet att ställa kritiska 

frågor till adepten vilket underlättar för adepten att inte bara förstå vad som behöver 

inkluderas, men även hur denne kan formulera sin bevisning. Vidare belyste Adept 2 även 

andra erfarenheter som är komplicerade att ta till sig och förmedla, exempelvis hur det är att 

vara ute och leverera som konsult hos kund. Adept 2 menade att oavsett hur många gånger en 

person har berättat hur det är att agera konsultmannamässigt eller hur en missnöjd kund bör 

hanteras krävs det en rutin ute hos kund som måste erfaras på egen hand. 

4.2.2. Incitament till att delta och dela kunskap 

Genom att lyssna till och stödja utvecklingen för adepten beskrevs mentorerna erhålla 

möjligheten att utveckla sina ledarskapsförmågor, vilket motiverar deltagarna i rollen som 

mentor till att dela kunskap i form av information, idéer och tidigare erfarenheter. Mentorerna 

upplevde att de även motiveras av att se adepten växa och bli bättre där känslan av att känna 

sig behövd och det faktum att kunna bidra med sin kompetens upplevs givande och lärorikt. 

Detta grundar sig i att det mentorerna delar med sig av genererar mening och värde för 

adepterna. Mentor 1 upplevde att det i sin tur skapar gynnsamma förutsättningar för 

mentorerna att leda adepterna i rätt riktning samtidigt som de lär sig att läsa av och hantera 

andra människor. 

  

Samtliga respondenter vidrörde att konsulterna på IBM inte uteslutande utvärderas och 

betygsätts på deras prestation externt mot kund, utan även vad de åtar sig och presterar 
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internt. De interna åtagandena berör hur konsulterna bidrar internt inom företaget och vilka 

ansträngningar de gör för att utveckla sig själva i sin yrkesroll. Dessa betyg motiverar de 

anställda att inte enbart engagera sig i syfte att prestera mot externa mål. Ett åtagande som 

går att tillgodoräkna som internt engagemang är att ingå i mentorskapsprogram i rollen som 

mentor. Mentor 1 uttryckte att ”det handlar om att ge tillbaka till IBM och då ingår 

mentorskap för att man ska ge tillbaka till någon annan och dela med sig av sin kunskap”. 

Som ett resultat av att delta i mentorskapsprogrammet i rollen som mentor, kan det interna 

och således även det totala betyget höjas. Detta är, enligt mentorerna, motiverande då det är 

av betydelse dels för att avancera i organisationens befordringsprocesser och dels vid den 

årliga löneförhandlingen. Mentor 1 beskrev även att betygsättningen är motiverande då ett 

bra betyg medför uppmärksamhet inom organisationen, vilket underlättar kontakt med 

anställda högre upp i organisationen och genererar förtur på eftertraktade projekt. Den 

ansvarige för mentorskapsprogrammet menade att det därför kommer naturligt för 

mentorerna att vilja avsätta tid att hjälpa och stötta adepterna eftersom de inser att de själva 

får ut någonting utav det. 

4.2.3. Utifrån vilka premisser sker interaktionen? 

Hur ofta mentor och adept träffas bestäms inom varje enskilt mentorskapspar och skiljer sig 

från par till par. Det är till stor del upp till adepten att bestämma hur ofta den vill och behöver 

träffa sin mentor. Mentorskapspar 1 hade till en början ett möte inbokat var tredje vecka. När 

de därefter placerades på samma projektuppdrag intensifierades interaktionsfrekvensen då det 

var möjligt att träffas mer informellt. På så vis beskrevs relationen ha utvecklats till att utgöra 

mer än endast en formell arbetsrelation. Båda respondenterna i mentorskapspar 1 uttryckte att 

deras goda relation till stor del grundar sig i att de kommit varandra nära och att det därför 

varit naturligt att träffas under mer spontana former. Genom att kunna träffas informellt 

betonades en ökad möjlighet för att utveckla en god relation inom mentorskapet. Därigenom 

erhåller mentorn en ökad förståelse för olika situationer som adepten befinner sig i och kan 

således vara till bättre hjälp. 

  

Mentorskap är en stor del av relationerna på IBM, och att som nyanställd ingå i CbD-

programmet betyder automatiskt att du blir tilldelad en mentor. Detta är något som varken 

behöver dokumenteras eller registreras, däremot går det att addera sin mentor eller adept på 

sin profil i organisationens interna system. Huruvida en anställd väljer att lägga till sin 
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mentor eller adept är ingenting som kontrolleras av en tredje part, utan utförs snarare i 

personligt syfte. Att lägga till sin mentor eller adept tillåter mentorn att genom ett internt 

verktyg läsa adeptens befordringspaket, vilket Mentor 1 menade underlättar för mentorn att 

följa upp kontinuerligt under befordringsprocessen. 

4.2.4. Arbetsklimatet på IBM Sverige och inom CbD 

IBM är ett globalt företag med nästan 380 000 anställda runt om i världen och som Mentor 2 

menade besitter ett stort humankapital som utgör en av organisationens primära 

konkurrensfördelar. Mentor 2 betonade därmed vikten av att faktiskt utnyttja det genom att 

dela med sig av sin kunskap med andra anställda och lära av varandra. Samtliga respondenter 

menade att det råder en stark organisationskultur gällande just kunskapsdelning på IBM, 

åtminstone utifrån deras upplevelser av arbetet på företagets svenska enhet i Kista. Adept 2 

syftade exempelvis till att majoriteten av de anställda denne haft möjlighet att träffa är 

tillmötesgående och oavsett vilken position en anställd har finns alltid möjligheten att be om 

hjälp. 

  

Samtliga respondenter upplevde att IBM värdesätter och aktivt arbetar med att uppmuntra 

sina anställda att dela med sig av information idéer och erfarenheter som kan vara till nytta 

för någon annan inom organisationen. Detta sker exempelvis genom globala initiativ såsom 

att organisationen skapat digitala interaktiva forum där anställda har möjlighet att skriva om 

specifika projekt som kan vara av intresse för anställda som arbetar med liknande projekt. 

Svårigheten med detta beskrevs av Mentor 2 däremot vara att hitta rätt information på grund 

av många olika verktyg och digitala forum. Det är ingen som påtvingar en anställd 

information utan en stor del av arbetet går ut på att finna den själv. På den svenska enheten 

anordnas varje månad ett frukostseminarium där anställda inom samma affärsområde får 

möjlighet att presentera information om ett aktuellt projekt. Trots att det ofta berör olika 

kunder menade Adept 1 att information kring det en konsult arbetar med ändå kan vara till 

nytta för andra då innehållet av det konsulten faktiskt gör är i linje med andra projekt. På 

IBM Sverige planeras även team-möten in varje vecka där de anställda uppdaterar personer 

inom samma team om vad de gör inom projektet. 

  

Samtliga respondenter upplevde att det existerar en öppenhet och vilja i att dela med sig av 

den kunskap man besitter till andra. Vidare nämnde de specifikt kunskapsdelning som ett av 
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målen de anställda mäts på, vilket upplevdes som positivt snarare än negativt. Eftersom det är 

ett mål som utgör en del av deras prestation menade den ansvarige för 

mentorskapsprogrammet att kunskapsdelning sitter starkt i väggarna och är någonting som 

uppmuntras, och blir på så vis en naturlig aktivitet inom organisationen. Adept 2 uttryckte 

exempelvis att ”vi mäts och får betyg på våra prestationer och då ska man utvärderas på 

vissa punkter. Om du ska gå från junior konsult till konsult är just kunskapsdelning en av 

punkterna som bedöms och då ska jag berätta vad jag har gjort för att dela med mig av min 

kunskap till andra”. 

  

Den ansvarige påpekade att det inte är ett krav för nyanställda inom CbD-programmet att 

delta i mentorskapsprogrammet, och menade vidare att ett fåtal avstår då de upplever att 

deras befintliga kontaktnät redan erbjuder tillräckligt med stöd i befordringsprocesserna. 

Genom att nätverka utanför ramen för mentorskapsprogrammet menade den ansvarige att det 

är möjligt att skapa ett sådant kontaktnät utan att aktivt delta i programmet. Vidare menade 

den ansvarige att nätverka är en aktivitet som IBM Sverige uppmuntrar till, men som även 

upplevs omfatta organisationen i stort. Den ansvarige syftade till att det är möjligt att höra av 

sig till i princip vem som helst inom organisationen och fråga om de har tid att träffas och 

betonade att de anställda ställer upp i mån av tid. Detta menade den ansvarige berodde på att 

det finns en nyfikenhet till att lära känna andra anställda inom organisationen för att på så vis 

ta del av andra affärsområden, vilket har skapat ett klimat där de anställda är positiva, öppna 

och sociala gentemot varandra. 
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5. Analys 

 

I detta avsnitt analyseras det empiriska underlaget utifrån studiens teoretiska ramverk. 

Analysen presenteras utifrån följande aspekter; Kunskapstyp, Motivation till att dela 

kunskap, Möjligheter att dela kunskap och Organisationskultur. Det teoretiska ramverket 

omfattar även moment som är återkommande vid utformning av formella 

mentorskapsprogram, som löpande kommer att analyseras under ovan nämnda aspekter för 

att uttyda om utformningen av det undersökta mentorskapsprogrammet är av betydelse för 

kunskapsdelningen mellan mentor och adept.  

 

 

5.1. Kunskapstyp inom mentorskap 

Studien indikerar att utformning av mål och förväntningar inom mentorskapsprogrammet kan 

antas ha viss påverkan för vilken typ av kunskap som faktiskt delas inom 

mentorskapsrelationen. Eftersom det undersökta mentorskapsprogrammet har ett uttalat syfte 

från ledningsnivå att erbjuda stöd och vägledning för adepterna i organisationens omfattande 

interna processer är det således naturligt att en del av den kunskap som deltagarna upplever 

delas dem emellan är relaterade till dessa processer. Detta ger således starka indikationer på 

att organisationen lyckas förmedla syftet med programmet samt de respektive rollernas mål 

och förväntningar, vilket enligt Douglas (1997) och Eby & Lockwood (2005) är kritiskt för 

att utveckla ett effektivt mentorskapsprogram. 

  

Det empiriska underlaget visar att av de interna processerna inom organisationen är större 

delen av den kunskap som delas mellan mentor och adept relaterad till organisationens 

befordringsprocesser. Detta manifesteras i att mentorerna skickar sina befordringspaket till 

adepterna för att inspirera till hur ett paket kan struktureras och för att adepterna ska skapa en 

förståelse för vad som bör inkluderas. Dessa paket delas i skriftligt format men utgör även 

underlag för diskussion mellan mentor och adept. Denna typ av kunskap är enkel att uttrycka 

och formulera systematiskt i skrift. Detta ger klara indikationer på att denna kunskap som 
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delas mellan mentor och adept, enligt Polyanis (1966) med fleras (Nonaka, 1991; 1994; 

Brown & Duiguid, 1999; Nonaka et al, 2000; Kakabadse et al., 2001; Ipe, 2003) definition, är 

att kategorisera som explicit kunskap. 

  

Undersökningen visar dock att mentorskapet inte begränsas till enbart kunskap relaterad till 

interna processer. Som en följd av att adepterna uppmuntras till att utforma egna mål och 

förväntningar av mentorskapet i samråd med mentorn delas även information, idéer och 

erfarenheter relaterade till andra områden, såsom exempelvis karriärmöjligheter och andra 

affärsområden. Ett exempel på sådan kunskap som delas är att mentorn utifrån sina egna 

erfarenheter bidrar med konkreta råd som kan vara till nytta för adeptens avancemang i 

organisationen. Denna kunskap kan, likt befordringspaketen, kategoriseras som explicit enligt 

definitionen av Polyani (1966) med flera (Nonaka, 1991; 1994; Brown & Duiguid, 1999; 

Nonaka et al, 2000; Kakabadse et al., 2001; Ipe, 2003) då den är lätt att formulera och 

kommunicera till adepten, såväl i muntlig diskussion med adepten som skriftligt via 

företagets interna chattverktyg. 

  

Det framgår av det empiriska resultatet att det förekommer kunskap som upplevs svår att ta 

till sig och förmedla deltagarna emellan. Det exemplifieras av att mentorerna upplever det 

utmanande att stötta adepten i att formulera bevisning för hur de presterat inom specifika 

projekt. Detta då mentorerna i sin vägledning utgår från personliga erfarenheter av egna 

projekt och att det av den anledningen är problematiskt att sätta sig in i adeptens situation och 

ge konkreta råd och feedback som adepten kan ta till sig. Studien indikerar att denna typ av 

kunskap delar samma karaktäristik med vad Nonaka et al. (2000) beskriver som tyst kunskap 

som är problematisk att dela då den är svår att konkretisera och förmedla. Mentorerna hävdar 

dock att denna problematik kan överbryggas genom att föra en dialog med adepten där 

mentorn tillåts ställa kritiska frågor utifrån dess erfarenheter. På så vis tillåts adepten att tolka 

och omsätta mentorns erfarenheter vid utformningen av adeptens egen bevisning. Detta är ett 

exempel på hur tyst kunskap, som beskrevs som svår att ta till sig och förmedla (Nonaka et 

al., 2000), trots allt delas inom mentorskapsrelationen genom att deltagarna interagerar med 

varandra (Nonaka 1991; 1994; Nonaka et al., 2000). Något som styrker Chens (2013; 2014) 

påstående om att mentorskap tillhandahåller möjligheter för tyst kunskap att delas. 

  

Vad som dock inte är i enlighet med Chen (2013; 2014) är att undersökningen visade att det 

existerar tyst kunskap som inte upplevs delas mellan mentor och adept. Ett exempel på en 
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sådan kunskap är konsultmannamässighet, vilket upplevs som problematisk att dela då 

agerandet gentemot kund i stor utsträckning är personligt. Det beskrivs vara en kunskap som 

konsulterna själva måste utveckla genom egna erfarenheter ute hos kund. Detta behöver dock 

inte betyda att Chens (2013; 2014) påstående kan avfärdas, då det snarare kan vara ett resultat 

av mentorskapets utformning där mentor och adept inte interagerar med varandra på daglig 

basis och därmed inte kan bevittna och lära av varandras agerande i kundkontakt. Således, 

givet mentorskapets utformning, utvecklas konsultmannamässighet utanför ramen av 

mentorskapet. Däremot går det att urskilja tendenser som antyder att det är möjligt att 

utveckla tyst kunskap inom ramen för mentorskapet då mentorer, genom att delta i 

mentorskapsprogrammet, utvecklar ledarskapsförmågor och en förståelse för att hantera 

människor. Dessa förmågor antyder dock studien snarare vara ett resultat av själva 

deltagandet i mentorskapsprogrammet än delning av kunskap mellan mentor och adept. 

  

Den teoretiska referensramen syftar till att kunskap inom organisationer är associerat med ett 

organisatoriskt värde som genererar erkännande, vilket således kan motverka individers vilja 

att dela kunskap (Davenport, 1997; Andrews & Delahaye, 2000; Gupta & Govindarajan, 

2000; Empson 2001; Ipe, 2003). Det går i denna undersökning inte att urskilja att kunskapens 

associerade organisatoriska värde inverkar negativt på delningen då studiens resultat snarare 

indikerar att det inte finns någon prestige för mentorerna att dela information, idéer och 

erfarenheter. Särskilt inte kunskapsdelning relaterad till befordringsprocessen, då den 

kunskap som delas inte upplevs inneha ett högt organisatoriskt värde som genererar 

erkännande för mentorn. Snarare upplevs själva kunskapsdelningen från mentor till adept 

generera erkännande för mentorerna, då kunskapsdelning är en aktivitet som uppmuntras av 

organisationen. Den prestigelösa inställningen till att dela kunskap skulle kunna bero på att 

mentorerna redan genomgått den process som adepterna står inför och att kunskapen som 

delas inte är replikerbar till följd av att den utgörs av kundspecifik information. Således kan 

studien inte påvisa att kunskap som är associerat med ett högt organisatoriskt värde påverkar 

mentorernas vilja att dela kunskap negativt. Däremot är det möjligt att antyda att kunskap 

som är associerat med ett lågt organisatoriskt värde kan minska barriärerna för 

kunskapsdelning mellan deltagarna, vilket indirekt är i linje med studiens teoretiska 

referensram. 
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5.2. Motivation till att dela kunskap inom mentorskap 

Studien visar att adeptens deltagande i mentorskapsprogrammet per automatik inte betyder att 

kunskap delas till mentorn. Detta då det i rollen som adept inte finns någon målbild att dela 

med sig av information, idéer och erfarenheter till mentorn, och således är det inte garanterat 

att adeptens deltagande innefattar kunskapsdelande engagemang. I rollen som mentorn finns 

det å andra sidan en tydlig målbild att dela med sig av information, idéer och erfarenheter, 

och därför är det rimligt att anta att mentorns deltagande resulterar i att denne delar kunskap 

till adepten. Således kan mentorns motivation till att delta i mentorskapsprogrammet likställas 

med motivation till att dela kunskap till adepten. Därför kommer detta avsnitt även inkludera 

vad som motiverar deltagarna, och främst mentorn, till att delta i mentorskapsprogrammet. 

  

Som en följd av mentorskapsprogrammets målbild för respektive roller framgår att delning av 

kunskap till stor del utgörs av att mentorn delar med sig av information, idéer och 

erfarenheter till adepten. Därmed kan delningsförhållandet betraktas vara mestadels 

enkelriktat, vilket enligt Schultz (2001) och Empson (2001) borde inverka negativt på 

mentorernas delningsvilja då utbytet inte är ömsesidigt. Resultatet i undersökningen tyder 

dock inte på att det uppstår någon sådan problematik inom mentorskapet, då det finns andra 

incitament som motiverar mentorn till att delta och därmed dela kunskap. Att delta i 

mentorskapet upplevs snarare ha övervägande positiva effekter för såväl mentor som adept, 

då samtliga deltagare upplever att de gynnas på olika sätt. Det är särskilt tydligt att adepten 

motiveras att delta till följd av ökade möjligheter att acklimatisera sig och avancera i 

organisationen genom ett utökat kontaktnät, vilket enligt ovan förd diskussion dock inte 

innebär att adepten delar kunskap till mentorn. För mentorn däremot utgör exempelvis 

möjligheten att utveckla ledarskapsförmågor i sin stöttande roll en motivationsfaktor till att 

delta och således även till att dela kunskap. Därmed indikerar studien att det åtminstone för 

mentorn finns personliga incitament som motiverar till att dela kunskap, vilket betonas av 

Stenmark (2000) som hävdar att individer avstår att dela kunskap om det inte finns incitament 

som får positiva konsekvenser att överträffa negativa. 

  

Dock identifierar studien organisationens betygssystem för att mäta prestation som den 

främsta motivationsfaktorn för mentorn till att delta och att dela kunskap inom 

mentorskapsprogrammet. För att få ett högt totalbetyg krävs att de anställda engagerar sig 

internt för att dela kunskap genom att exempelvis delta i mentorskapsprogram i rollen som 
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mentor. Det totala betyget kan vara användbart för mentorerna vid befordringsprocesser och 

löneförhandlingar, och samtidigt underlätta att göra mentorerna mer synliga inom 

organisationen och därigenom utöka sitt kontaktnät. För mentorerna får detta som följd att 

även om mentorskapsprogrammet för mentorn inte innebär ett ömsesidigt delande så 

motiveras de till deltagande och kunskapsdelning då de erhåller ett annat utbyte i form av ett 

högre betyg. Schultz (2001) syftar till ömsesidig kunskapsdelning som en motivationsfaktor 

till att dela kunskap och bristande ömsesidighet borde således påverka delningsviljan negativt 

då det enligt Empson (2001) ökar risken för att deltagarna känner sig utnyttjade. En sådan 

negativ effekt går inte att urskilja i denna studie, vilket kan bero på att mentorn istället 

motiveras av betyg som prestationsmätning. De positiva effekterna av att mäta prestation på 

detta vis överensstämmer med de positiva effekter Gupta & Govindarajan (2000) hävdar att 

belöningssystem har för att motivera till kunskapsdelning. Prestationsmätningen i denna 

studie kan därmed likställas med belöningssystem där mentorerna motiveras till att delta och 

dela kunskap inom mentorskap då de belönas med ett högre betyg. 

  

Studien visar att det för adepterna, som nya i organisationen, är viktigt att skapa sig ett 

kontaktnät, således kan relationen till mentorn antydas vara en motivationsfaktor till varför de 

väljer att delta i mentorskapsprogrammet. Det går dock inte att antyda att adepterna motiveras 

av att dela kunskap på grund av den faktiska relationen till mentorn, utan snarare att 

relationen utgör ett fundament för att kunskap ens ska vara möjlig att dela. Detta går inte i 

linje med Ipe (2003) som belyser den faktiska relationen till mottagaren som en 

motivationsfaktor för att dela kunskap. Dock gav resultatet svaga indikationer på att 

relationen till adepten motiverar mentorerna att dela kunskap. Båda mentorskapsparen gav 

uttryck för att tillit utvecklats inom mentorskapsrelationen, vilket enligt den teoretiska 

referensramen anses kritiskt för att utveckla en god relation där deltagarna kan anförtro sig 

till varandra och dela kunskap (Huber, 1982; Andrews & Delahaye, 2000; Roberts, 2000; 

Dutton & Heaphy, 2003; Ipe, 2003). Det framkom dock av studien att det inom 

mentorskapspar 1 utvecklades en relation som sträckte sig bortom en formell arbetsrelation, 

där mentorn påvisade vilja att erbjuda stöd för såväl professionell som personlig utveckling. 

För mentorskapspar 2 gick det däremot inte att urskilja att mentorn gav stöd för adeptens 

personliga utveckling och inte heller en lika stark personlig relation, vilket är 

anmärkningsvärt då Kram (1983), Parise & Forret (2008) och Chun et al. (2012) syftar till att 

mentorskap vanligtvis innefattar stöd för både professionell och personlig utveckling. 

Undersökningens resultat pekar därmed på att mentorer, genom att under mentorskapets gång 



 

46  

utveckla en stark personlig relation till adepten, till viss del kan motiveras till att dela 

kunskap som inte enbart är relaterad till det professionella utan även på ett personligt plan. 

 

En potentiell förklaring till varför graden av stöd för den personliga utvecklingen skiljer sig 

mellan mentorskapsparen kan eventuellt vara att matchningen av mentor och adept varit olika 

framgångsrika, då Douglas (1997) hävdar att samarbetet mellan deltagarna är kritiskt för 

utfallet av mentorskap. Matchningen av mentorskapspar utförs av den ansvarige för 

mentorskapsprogrammet, utan att involvera mentorerna. Parise & Forret (2008) påtalar ett 

positivt samband mellan mentorers inflytande i matchningsprocessen och utfallet av 

mentorskap, och således skulle skillnaden mellan de olika mentorskapsparen kunna förklaras 

som ett resultat av en mindre lyckad matchning. Studien finner dock inget stöd för att 

mentorernas låga inflytande i matchningsprocessen ska ha påverkat relationen och således 

utfallet negativt. Detta skulle kunna bero på att deltagarna, trots att de inte kan påverka 

matchningen innan mentorskapet påbörjats ändå har möjlighet att påverka matchningen och 

till och med avsluta relationen under mentorskapets gång, något Douglas (1997) hävdar är 

positivt för deltagarnas motivation till att delta. Således kan det på förhand bristande 

inflytandet i matchningsprocessen kompenseras med ett ökat inflytande under mentorskapets 

gång, och därmed påverkas inte relationen och deltagarnas motivation till att delta och dela 

kunskap negativt.  

 

Vad som snarare går att uttyda är att deltagarna, utifrån deras roller som konsulter, har 

intensiva arbetsscheman som i kombination med en informell utformning av det formella 

mentorskapsprogrammet där adepten styr interaktionen försvårar möjligheten att interagera 

kontinuerligt, vilket Chao et al. (1992) Turban et al. (2002) och Marcinkus Murphy (2012) 

syftar till som en återkommande problematik inom mentorskap. Gibb (1999) och Ragins et al. 

(2000) belyser vidare att en hög interaktionsfrekvens är en utgångspunkt för att utveckla en 

stark personlig relation deltagarna emellan, vilket också kan förklara studiens resultat. 

Mentorskapspar 1 som påvisade stöd för såväl professionell som personlig utveckling var 

under mentorskapets gång placerade på samma projekt, vilket kan ha påverkat 

interaktionsfrekvensen positivt genom möjligheten att interagera mer frekvent och därigenom 

utveckla en stark personlig relation. Studien antyder därmed att ökad interaktionsfrekvens är 

stärkande för relationen då deltagarna ges större utrymme att forma och utveckla relationen, 

något som ger utslag i vilket stöd mentorn erbjuder adepten. Att placera alla mentorskapspar 

på samma projekt för att skapa möjlighet för stöttning av både den professionella och 
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personliga utvecklingen är inte alltid möjligt. Dock menar Gibb (1999) och Ragins et al. 

(2000) att problematiken med låg interaktionsfrekvens kan kringgås av att organisationen 

formaliserar utformningen av mentorskapsprogrammet ytterligare och därav avsätter tid för 

deltagarna att interagera. 

5.3. Möjligheter att dela kunskap inom mentorskap 

Mentorskapsprogrammet inom CbD-programmet har ett uttalat syfte att stödja och vägleda 

adepten genom att dela med sig av information, idéer och tidigare erfarenheter. Således är 

mentorskapsprogrammet vad Ipe (2003) skulle kategorisera som en formell möjlighet att dela 

kunskap då det är ett initiativ på organisatorisk nivå i syfte att uppmuntra till kunskapsdelning 

mellan individer i en strukturerad kontext (Constant et al., 1996; Hickins, 1999). Att 

matchning mellan mentor och adept fastställs av den ansvarige utan påverkan från deltagarna, 

att det finns ett antal riktlinjer som deltagarna behöver förhålla sig till inom respektive roll 

och att programmet dessutom alltid utvärderas efter att det avslutats talar för att det finns en 

formell struktur (Parise & Forret, 2008). Detta borde enligt Nonaka & Takeuchi (1995) och 

Rulke & Zaheer (2000) innebära att den kunskap som delas inom mentorkapsprogrammet 

begränsas till typen explicit då formella möjligheter tenderar att karaktärisas av denna typ av 

kunskap. Dock indikerar studiens resultat att så inte är fallet, utan som tidigare nämnts i 

avsnitt 5.1. Kunskapstyp inom mentorskap går det att uttyda att även tyst kunskap delas 

mellan deltagarna. Detta kan härledas till att mentorskapsprogrammet även innehåller inslag 

som pekar på att delar av programmet antar en informell karaktär (Parise & Forret, 2008) 

Detta då den på förhand definierade strukturen kompletteras med att adepten, som uttalat är 

den som äger mentorskapsprocessen, ombeds forma innehållet genom att utforma mål och 

förväntningar utefter egna behov. 

  

Undersökningens resultat visar att innebörden av adeptens inflytande för mål och 

förväntningar inom mentorskapsrelationen är att deltagarna lättare kan styra när, var och hur 

interaktionen ska äga rum, vilket får som följd att det är möjligt att anordna mer informella 

möten som nödvändigtvis inte sker under arbetstid eller på arbetsplatsen. Enligt Brown & 

Duiguid (1991) och Nahapiet & Ghoshal (1998) är sådana informella möjligheter att dela 

kunskap betydande för att tillgodose individerna med möjligheten att utveckla respekt, 

vänskap och tillit, vilket anses fundamentalt för att utveckla en god relation och skapa 

möjligheter för tyst kunskap att delas. Således kan mentorskapet anses erbjuda dels en 
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formell struktur och kontext inom vilken kunskapsdelning uppmuntras, och dels erbjuda 

informella möjligheter att dela kunskap då adepten ges möjlighet att forma mentorskapet 

utefter egna behov. 

5.4. Organisationskulturens inverkan på kunskapsdelning inom 

mentorskap 

Av studien framgår att IBM:s konsultverksamhet i stor utsträckning utgår från de anställdas 

expertis som ligger till grund för de tjänster företaget erbjuder sina kunder. Således kan 

humankapitalet anses betydande för konsultverksamheten i sin helhet, då det betraktas utgöra 

en av organisationens primära konkurrensfördelar. Ett sätt att stimulera humankapitalet och 

således ge organisationer förutsättningar för att utveckla innovativa lösningar är att aktivt 

arbeta med och förespråka kunskapsdelning (Hendriks, 1999). Studien indikerar att CbD-

programmet med tillhörande mentorskapsprogram är ett sätt för IBM, eller åtminstone den 

svenska enhet som ligger till grund för undersökningen, att uppmuntra de anställda att dela 

med sig av information, idéer och erfarenheter för att således öka möjligheterna för de 

anställda att utveckla de kompetenser som krävs för att erbjuda kunderna innovativa 

lösningar. Detta tyder på att IBM Sverige präglas av en organisationskultur som snarare 

främjar än motverkar kunskapsdelning mellan de anställda. Detta överensstämmer inte med 

De Long & Fahey (2000) som påtalar att organisationskulturen i allt större utsträckning 

tenderar att motverka kunskapsdelning mellan individer, då kulturen är direkt avgörande för 

om individer engagerar sig i kunskapsdelning eller ej (McDermott & O’Dell, 2001). Vad som 

dock kan antydas är motsatsförhållandet, det vill säga att en organisationskultur som främjar 

kunskapsdelning inverkar positivt på de anställdas vilja att dela kunskap. Således går det att 

antyda att individers agerande vid kunskapsdelning förordas av kulturen (Davenport, 1997; 

Gold et al., 2001). 

  

Studien har som tidigare påtalats identifierat att organisationens betygsättning och tillika 

prestationsmätning är en betydande motivationsfaktor för de anställda. Att kunskapsdelning 

inkluderas i utvärderingen av de anställdas prestation kan således identifieras stimulera de 

anställdas vilja att dela kunskap positivt. Detta reflekteras i organisationens värderingar, 

normer och praxis (Schein, 1985) och ger utslag i hur de anställda väljer att agera i sociala 

interaktioner där det hos de anställda går att antyda en nyfikenhet för att lära känna nya 

personer och affärsområden. Eftersom anställdas information, idéer och erfarenheter 
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värdesätts inom organisationens svenska konsultenhet förespråkas inte enskilt ägande av 

kunskap (Nonaka & Takeuchi, 1995), utan är snarare något IBM Sverige försöker motarbeta. 

Att de anställda mäts och betygsätts på deras prestation skulle kunna tolkas som att det råder 

ett konkurrensutsatt klimat där de anställda kan jämföras mot varandra (Pfeffer, 1980; Gupta 

& Govindarajan, 2000). Huruvida detta är en aktuell situation för IBM Sverige kan studien 

inte förklara. Vad som dock går att antyda är att en eventuell konkurrenssituation åtminstone 

inte lämnar avtryck hos de anställdas vilja att dela kunskap, då de snarare uppvisar en 

prestigelöshet gentemot kunskap de besitter och viljan att dela den. Detta då anställda 

engagerar sig i kunskapsdelande aktiviteter via likväl virtuella kanaler som fysiska kanaler. 

Det finns flera exempel på hur detta ger avtryck inom mentorskapet. Exempelvis hur 

mentorerna, utan att bekymras över att innehållet replikeras, skickar sina befordringspaket till 

adepterna. Det ger även avkall i hur mentorerna väljer att dela med sig av information idéer 

och erfarenheter relaterade till exempelvis karriärmöjligheter, eller hur mentorerna öppnar 

upp sitt kontaktnät till adepternas förfogande.  
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6. Slutsats 

 

Detta avsnitt ämnar skapa en förståelse för hur kunskapsdelning påverkas inom mentorskap 

riktat mot nyanställda genom att besvara studiens två delfrågor; (1) Hur påverkas 

kunskapsdelning på individnivå inom mentorskap för nyanställda? och (2) vad har 

utformningen av formella mentorskapsprogram för betydelse för kunskapsdelningen mellan 

mentor och adept? 

 

 

Resultatet av undersökningen antyder att kunskapsdelning på individnivå inom 

mentorskapsprogram riktat mot nyanställda påverkas av moment inom samtliga av de 

aspekter som presenteras i den teoretiska genomgången. Mentorskap möjliggör för både 

explicit och tyst kunskap att delas, men det som snarare påverkar kunskapsdelningen i sig är 

det organisatoriska värde som associeras med kunskapen och som kan generera erkännande 

för den kunskapsdelande individen. Är kunskapen av lågt organisatoriskt värde och således 

erkännande minskar barriärerna för kunskapsdelning på individnivå inom mentorskap. 

  

Relationen mellan mentor och adept framstår av studien som fundamental för att kunskap ska 

vara möjlig att dela inom mentorskap. Dock visar undersökningen endast svaga indikationer 

på att relationen motiverar till kunskapsdelning på individnivå inom mentorskap. Det som 

primärt påverkar individers motivation att dela kunskap inom mentorskap är snarare att det 

för den kunskapsdelande individen finns personliga incitament till att dela kunskap, det vill 

säga att individen erhåller någonting i utbyte för sitt delande. 

  

Undersökningen visar även att mentorskap som skapas som ett initiativ på organisatorisk nivå 

skapar formella möjligheter för individer att dela kunskap, vilket kan påverka 

kunskapsdelning på individnivå positivt då det erbjuder en strukturerad kontext inom vilken 

deltagarna kan dela kunskap. Dock möjliggör även mentorskap för informella möjligheter till 

att dela kunskap, vilket studien indikerar är positivt för kunskapsdelning på individnivå inom 

mentorskap, då det är lättare för deltagarna att under informella förhållanden utveckla tillit 
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och således skapa en personlig relation, vilket är en förutsättning för att kunskap 

överhuvudtaget ska delas. 

  

Studiens resultat indikerar även att organisationskulturen har en påverkan för 

kunskapsdelning på individnivå inom mentorskap. Eftersom organisationskulturen lämnar 

avtryck i de värderingar, normer och praxis som de anställda efterlever påverkas 

kunskapsdelning på individnivå inom mentorskap positivt i de fall där organisationskulturen 

främjar kunskapsdelning. 

  

Att utformningen av formella mentorskap är av betydelse för kunskapsdelningen mellan 

mentor och adept är påtagligt inom flera av ovan nämnda aspekter. Utformningen av formella 

mentorskapsprogram har exempelvis inverkan på vilken typ av kunskap som delas mellan 

mentor och adept. Därtill påverkas deltagarnas olika roller och målbild i vilken mån de 

motiveras till att dela kunskap. Utformningen av formella mentorskapsprogram kan dessutom 

inverka på vilka möjligheter som finns att dela kunskap. Det kan skapa en formell kontext 

inom vilken individer tillåts dela kunskap, men genom att förse deltagarna med ansvar för att 

forma innehållet skapas goda förutsättningar för informella möjligheter att dela kunskap. 

Resultatet av studien kan däremot inte påvisa att utformningen av sådana 

mentorskapsprogram har någon betydelse för organisationskulturen, som dock visats vara 

avgörande för individers inställning till kunskapsdelning inom mentorskap. 
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7. Diskussion och studiens bidrag 

Studiens resultat visar att samtliga aspekter som återfinns i modellen i någon mån påverkar 

kunskapsdelning på individnivå inom mentorskap. Vad som dock är intressant är att studien 

inte begränsas till att visa hur kunskapsdelning på individnivå kan påverkas inom 

mentorskap, utan även belyser hur förutsättningarna för kontexten inom vilken 

kunskapsdelningen sker även kan ha en påverkan på kunskapsdelningen mellan individer 

inom den givna kontexten. Detta går att antyda utifrån det faktum att studien indikerar att 

utformningen av mentorskap inverkar på ett flertal av de aspekter som återfinns i studiens 

teoretiska referensram. Det går framförallt att urskilja betydelsen av utformning av 

mentorskap inom aspekterna Kunskapstyp, Motivation till att dela kunskap och Möjligheter 

att dela kunskap. Dock ger studien inte stöd för att påvisa att Organisationskulturen i någon 

vidare utsträckning påverkas av utformningen av mentorskap. Istället antyds 

organisationskulturen vara direkt avgörande för huruvida individer delar kunskap eller ej 

inom en organisation, vilket också påverkar individers inställning gentemot kunskapsdelande 

initiativ såsom mentorskapsprogram och dess vilja att engagera sig inom sådana initiativ. 

Således är organisationskultur som främjar kunskapsdelning en förutsättning för att 

mentorskap överhuvudtaget ska välkomnas av individer inom organisationer. 

  

Den teoretiska referensramen skildrar mentorskap utifrån att de vanligtvis antar antingen en 

formell eller informell struktur. Studiens empiriska resultat visar dock att mentorskap kan 

möjliggöra tillhandahållandet av både en formell och en informell struktur utifall deltagarna 

ges möjlighet att forma innehållet och därmed själva påverka strukturen utan tillsyn från 

organisationen. Sålunda kan mentorskap erbjuda såväl formella som informella möjligheter, 

där deltagarna ges möjligheter dela kunskap inom en strukturerad kontext samtidigt som de 

ges utrymme att forma relationen utefter egna behov. Detta ger således insikter i att det går 

att kombinera formellt med informellt i olika grad beroende på vilket syfte 

mentorskapsprogram är tilltänkt att ha inom en organisation. Är det exempelvis betydande för 

organisationen att upprätthålla kontroll över mentorskapsprogrammet och dess innehåll kan 

strukturen formaliseras ytterligare. Önskar dock organisationer skapa mer dynamiska 
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relationer med mer mångsidig kunskapsdelning kan det vara fördelaktigt att öka graden av 

informella inslag och ge deltagarna större ansvar för innehållet. 

  

Med utgångspunkt i studiens teoretiska ramverk bidrar studien såväl teoretiskt som empiriskt 

till att skapa en förståelse för hur kunskapsdelning på individnivå påverkas inom mentorskap. 

Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar studien med insikter i ett tidigare tämligen outforskat 

område. Studiens tillvägagångssätt, att applicera en kunskapsdelningsmodell som analytisk 

lins för att studera hur kunskapsdelningen påverkas inom mentorskap riktat mot nyanställda, 

kan därtill anses bidra teoretiskt. Detta då det öppnar upp för andra akademiker att med ett 

liknande tillvägagångsätt analysera hur kunskapsdelning påverkas inom mentorskap med 

andra organisatoriska syften, vilket kan bidra till en ytterligare ökad förståelse av fenomenet. 

Utifrån ett empiriskt perspektiv bidrar studien till underlag som underlättar för initiativtagare 

att utforma ett mentorskapsprogram utefter de moment som studien identifierat, för att på så 

vis möjliggöra för att kunskapsdelning mellan individer inom mentorskap främjas. 

7.2. Förslag till framtida forskning 

Studiens generaliserbarhet kan kritiseras till följd av det begränsade antalet respondenter. I 

syfte att generalisera studiens resultat kan det därför vara av intresse att utföra en liknande 

undersökning innefattande ett större antal respondenter, gärna inom ett flertal organisationer. 

Uppsatsens författare önskar att en sådan studie även belyser resultatets effekt på en högre 

organisatorisk nivå, det vill säga en makronivå. 

  

Uppsatsens författare har under studiens gång kunnat antyda att mentorer, som ett resultat av 

sitt deltagande inom mentorskap, kan utveckla kunskap av tyst karaktär, något som arbetet 

endast berör i begränsad utsträckning till följd av studiens syfte. Dock anser uppsatsens 

författare att det vore intressant för framtida forskning att på ett djupare plan undersöka hur 

kunskap skapas inom mentorskap. 

 

  

  



 

54  

8. Referenser 

8.1. Tryckta källor 

Abu-Shanab, E., Haddad, M. & Knight, M.B. 2014, "Knowledge sharing practices and the 
learning organization: a study", The IUP journal of knowledge management, vol. 12, 
no. 2, pp. 38-50. 

Allen, T.D., Russell, J.E.A. & Maetzke, S.B. 1997, "Formal Peer Mentoring: Factors Related 
to Proteges' Satisfaction and Willingness to Mentor Others", Group & Organization 
Management, vol. 22, no. 4, pp. 488-507. 

Allen, T.D., Eby, L.T. & Lentz, E. 2006a, ”The Relationship Between Formal Mentoring 
Program Characteristics and Perceived Program Effectiveness", Personnel Psychology, 
vol. 59, no. 1, pp. 125-153. 

Allen, T.D., Eby, L.T. & Lentz, E. 2006b, "Mentorship Behaviors and Mentorship Quality 
Associated With Formal Mentoring Programs: Closing the Gap Between Research and 
Practice", Journal of Applied Psychology, vol. 91, no. 3, pp. 567-578. 

Andrews, K.M. & Delahaye, B.L. 2000, "Influences On Knowledge processes In 
Organizational Learning: The Psychosocial Filter", Journal of Management Studies, 
vol. 37, no. 6, pp. 797-810. 

Argote, L. & Ingram, P. 2000, "Knowledge Transfer: A Basis for Competitive Advantage in 
Firms", Organizational Behavior and Human Decision Processes, vol. 82, no. 1, pp. 
150-169. 

Barton Cunningham, J. 1993, "Facilitating a Mentorship Programme", Leadership & 
Organization Development Journal, vol. 14, no. 4, pp. 15-20. 

Boland, R.J., Jr & Tenkasi, R.V. 1995, "Perspective Making and Perspective Taking in 
Communities of Knowing", Organization Science, vol. 6, no. 4, pp. 350-372. 

Brown, J. S., & Duguid, P. 1991, “Organizational learning and communities-of-practice: 
Toward a unified view of working, learning, and innovation”, Organization Science, 
2(1), 40-57. 

Brown, J.S. & Duguid, P. 1999, "Organizing Knowledge", Reflections: The SoL Journal, vol. 
1, no. 2, pp. 28-44. 

Bryman, A. & Bell, E., 2010, Business Research Methods, Second edition, Oxford: Oxford 
University Press. 

Carden, A.D. 1990, "Mentoring and Adult Career Development", Counseling Psychologist, 
vol. 18, no. 2, pp. 275. 

Chao, G.T., Walz, P.M. & Gardner, P.D. 1992, "Formal and informal mentorships: a 
comparison on mentoring functions and contrast with nonmentored counterparts", 
Personnel Psychology, vol. 45, no. 3, pp. 619. 

Chen, Y. 2013, "Effect of Reverse Mentoring on Traditional Mentoring Functions", 
Leadership and Management in Engineering, vol. 13, no. 3, pp. 199-208. 

Chen, Y. 2014, "Examining traditional mentoring functioning scale considering reverse 
mentoring and the work characteristics of millennials", International Journal of 
Technology Policy and Management, vol. 14, no. 3, pp. 205. 

Chun, J.U., Sosik, J.J. & Yun, N.Y. 2012, "A longitudinal study of mentor and protégé 
outcomes in formal mentoring relationships", Journal of Organizational Behavior, vol. 
33, no. 8, pp. 1071-1094. 



 

55  

Cohen, W.M. & Levinthal, D.A. 1990, "Absorptive Capacity: A New Perspective on 
Learning and Innovation", Administrative Science Quarterly, vol. 35, no. 1, pp. 128-
152. 

Constant, D., Sproull, L., & Kiesler, S. 1996, “The kindness of strangers: The usefulness of 
electronic weak ties for technical advice”, Organization Science, 7(2), 119-135. 

Davenport, T. H. 1997, Information ecology, Oxford, UK: Oxford University Press. 
Davenport, T.H. & Prusak, L. 1998, Working knowledge: how organizations manage what 

they know, Harvard Business School, Boston, Mass. 
De Long, D. W., & Fahey, L. 2000, “Diagnosing cultural barriers to knowledge 

management”, The Academy of Management Executive, 14(4), 113-127. 
Douglas, C.A. & Center for Creative Leadership, Greensboro, NC 1997, Formal mentoring 

programs in organizations: an annotated bibliography, Greensboro, NC: Center for 
Creative leadership. 

Dutton, J.E. & Heaphy, E.D. 2003, "The power of high-quality connections", Positive 
organizational scholarship, pp. 263-278. 

Eby, L.T. & Lockwood, A. 2005, "Protégés’ and mentors’ reactions to participating in formal 
mentoring programs: A qualitative investigation", Journal of Vocational Behavior, vol. 
67, no. 3, pp. 441-458. 

Empson, L. 2001, "Fear of Exploitation and Fear of Contamination: Impediments to 
Knowledge Transfer in Mergers between Professional Service Firms", Human 
Relations, vol. 54, no. 7, pp. 839-862. 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. 2012. Metodpraktikan: konsten 
att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts juridik. 

Gagné, M. 2009, "A model of knowledge-sharing motivation", Human Resource 
Management, vol. 48, no. 4, pp. 571-589. 

Gibb, S. 1999, "The Usefulness of Theory: A Case Study in Evaluating Formal Mentoring 
Schemes", Human Relations, vol. 52, no. 8, pp. 1055-1075. 

Gold, A. H., Malhotra, A., & Segars, A. H. 2001, “Knowledge management: An 
organizational perspective”, Journal of Management Information Systems, 18(1), 185-
214. 

Gupta, A. K., & Govindarajan, V. (2000). ”Knowledge management’s social dimension: 
Lessons from Nucor Steel”, Sloan Management Review, 42(1), 71-80. 

Hendriks, P.H.J. 1999, "Why share knowledge? The influence of ICT on the motivation for 
knowledge sharing", Knowledge and Process Management, vol. 6, no. 2, pp. 91-100. 

Hickins, M. 1999, “Xerox shares its knowledge”, Management Review, 88(8), 40-45 
Holt, D, Markova, G, Dhaenens, A, Marler, L, & Heilmann, S 2016, 'Formal or Informal 

Mentoring: What Drives Employees to Seek Informal Mentors?', Journal Of 
Managerial Issues, 28, 1-2, pp. 67-82. 

Husted, K., Michailova, S. & Foss, N. 2010, "Governing Knowledge Sharing in 
Organizations: Levels of Analysis, Governance Mechanisms, and Research Directions", 
Journal of Management Studies, vol. 47, no. 3, pp. 455-482. 

Huber, G. 1982, "Organizational Information Systems: Determinants of Their Performance 
and Behavior", Management Science, vol. 28, no. 2, pp. 138. 

Ipe, M. 2003, "Knowledge Sharing in Organizations: A Conceptual Framework", Human 
Resource Development Review, vol. 2, no. 4, pp. 337-359. 

Javernick-Will, A. 2012, "Motivating Knowledge Sharing in Engineering and Construction 
Organizations: Power of Social Motivations", Journal of Management in Engineering, 
vol. 28, no. 2, pp. 193-202. 



 

56  

Kakabadse, N.K., Kouzmin, A. & Kakabadse, A. 2001, "From tacit knowledge to knowledge 
management: leveraging invisible assets", Knowledge and Process Management, vol. 8, 
no. 3, pp. 137-154. 

Karkoulian, S., Halawi, L.A. & McCarthy, R.V. 2008, "Knowledge management formal and 
informal mentoring: An empirical investigation in Lebanese banks", The Learning 
Organization, vol. 15, no. 5, pp. 409-420. 

Kram, K. E. 1983, ”Phases of the mentoring relationship”, Academy of Management Journal, 
26: 608-625. 

Lantz, A. (2007) Intervjumetodik, Lund: Studentlitteratur. 
Lee, F.K., Dougherty, T.W. & Turban, D.B. 2000, "The Role of Personality and Work Values 

in Mentoring Programs", Review of Business, vol. 21, no. 1, pp. 33. 
Liaw, S., Chen, G. & Huang, H. 2008, "Users’ attitudes toward Web-based collaborative 

learning systems for knowledge management", Computers & Education, vol. 50, no. 3, 
pp. 950-961. 

Marcinkus Murphy, W. 2012, "Reverse mentoring at work: Fostering cross-generational 
learning and developing millennial leaders", Human Resource Management, vol. 51, 
no. 4, pp. 549-573. 

McDermott, R. & O'Dell, C. 2001, "Overcoming cultural barriers to sharing knowledge", 
Journal of Knowledge Management, vol. 5, no. 1, pp. 76-85. 

McPherson, M., Smith-Lovin, L. & Cook, J.M. 2001, "Birds of a Feather: Homophily in 
Social Networks", Annual Review of Sociology, vol. 27, no. 1, pp. 415-444. 

Murrell, A.J., Blake-Beard, S., Porter, D.M. & Perkins-Williamson, A. 2008, 
"Interorganizational formal mentoring: Breaking the concrete ceiling sometimes 
requires support from the outside", Human Resource Management, vol. 47, no. 2, pp. 
275-294. 

Nonaka, I. 1991, The knowledge-creating company, Boston: Harvard Business School Press. 
Nonaka, I. 1994, "A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation", Organization 

Science, vol. 5, no. 1, pp. 14-37. 
Nonaka, I. & Takeuchi, H. 1995, The knowledge-creating company: how Japanese 

companies create the dynamics of innovation, Oxford University Press, New York. 
Nonaka, I., Toyama, R. & Konno, N. 2000, "SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of 

Dynamic Knowledge Creation", Long Range Planning, vol. 33, no. 1, pp. 5-34. 
Nahapiet, J., & Ghoshal, S. 1998, “Social capital, intellectual capital and the organizational 

advantage”, Academy of Management Review, 23(2), 242-266. 
Parise, M.R. & Forret, M.L. 2008, "Formal mentoring programs: The relationship of program 

design and support to mentors’ perceptions of benefits and costs", Journal of 
Vocational Behavior, vol. 72, no. 2, pp. 225-240. 

Pfeffer, J. 1980, Power in organizations, Marshfield, MA: Pitman. 
Polanyi M, 1966. The Tacit Dimension, London: Routledge and Kegan Paul. 
Ragins, B.R. & Cotton, J.L. 1999, "Mentor Functions and Outcomes: A Comparison of Men 

and Women in Formal and Informal Mentoring Relationships", Journal of Applied 
Psychology, vol. 84, no. 4, pp. 529-550. 

Ragins, B.R., Cotton, J.L. & Miller, J.S. 2000, "Marginal Mentoring: The Effects of Type of 
Mentor, Quality of Relationship, and Program Design on Work and Career Attitudes", 
The Academy of Management Journal, vol. 43, no. 6, pp. 1177-1194. 

Roberts, J. 2000, "From Know-how to Show-how? Questioning the Role of Information and 
Communication Technologies in Knowledge Transfer", Technology Analysis & 
Strategic Management, vol. 12, no. 4, pp. 429-443. 



 

57  

Rulke, D. L. & Zaheer, S. 2000, “Shared and unshared transactive knowledge in complex 
organizations: An exploratory study”, In Z. Shapira & T. Lant (Eds.), Organizational 
cognition: Computation and interpretation, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. 2009, Research methods for business students, 
Harlow: Financial Times Prentice Hall. 

Scandura, T. A. 1998, “Dysfunctional mentoring relationships and outcomes”, Journal of 
Management, 24:449-467 

Schein, E. H. 1985, Organizational culture and leadership, San Francisco: Jossey-Bass. 
Schulz, M. 2001, "The Uncertain Relevance of Newness: Organizational Learning and 

Knowledge Flows", The Academy of Management Journal, vol. 44, no. 4, pp. 661-681. 
Singh, V., Bains, D. & Vinnicombe, S. 2002, "Informal Mentoring as an Organisational 

Resource", Long Range Planning, vol. 35, no. 4, pp. 389-405. 
Stenmark, D. 2000, "Leveraging Tacit Organizational Knowledge", Journal of Management 

Information Systems, vol. 17, no. 3, pp. 9-24. 
Swap, W., Leonard, D., Shields, M. & Abrams, L. 2001, "Using Mentoring and Storytelling 

to Transfer Knowledge in the Workplace", Journal of Management Information 
Systems, vol. 18, no. 1, pp. 95-114. 

Szulanski, G., Cappetta, R. & Jensen, R.J. 2004, "When and How Trustworthiness Matters: 
Knowledge Transfer and the Moderating Effect of Causal Ambiguity", Organization 
Science, vol. 15, no. 5, pp. 600-613. 

Timonen, H., & Ylitalo, J., 2007, “Exploration of Knowledge Sharing Challenges in Value 
Networks: A Case Study in the Finnish Grocery Industry”, Electronic Journal of 
Knowledge Management, 5 (4), 505-514. 

Trost, J., 2010, Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur. 
Turban, D.B., Dougherty, T.W. & Lee, F.K. 2002, "Gender, Race, and Perceived Similarity 

Effects in Developmental Relationships: The Moderating Role of Relationship 
Duration", Journal of Vocational Behavior, vol. 61, no. 2, pp. 240-262. 

Wanberg, C.R., Welsh, E.T. & Hezlett, S.A. 2003, "Mentoring Research: A Review and 
Dynamic Process Model”, Emerald Group Publishing Limited, pp. 39-124. 

Wang, S. & Noe, R.A. 2010, "Knowledge sharing: A review and directions for future 
research", Human Resource Management Review, vol. 20, no. 2, pp. 115-131. 

Wenger, E. & Snyder, W. M. 2000, “Communities of practice: The organizational frontier” 
Harvard business review, 78(1), s. 139-146 

Wenger, E., McDermott, R. & Snyder, W.M. 2002, Cultivating communities of practice: a 
guide to managing knowledge, Boston: Harvard Business School Press. 

Yang, H. & Wu, T.C.T. 2008, "Knowledge sharing in an organization", Technological 
Forecasting & Social Change, vol. 75, no. 8, pp. 1128-1156. 

Yu, T., Lu, T., & Liu, T., 2010, “Exploring Factors that Influence Knowledge Sharing 
Behavior Via Web Logs”, Computers in Human Behavior, Vol. 26, No. 1, pp. 32-41. 

8.2. Elektroniska källor 

Galagan, P. 2010-05-26, ”IBM makes mentoring accessible, simple, and pervasive across its 
global enterprise”, https://www.td.org/Publications/Newsletters/LX-Briefing/LXB-
Archives/2010/05/IBM-Makes-Mentoring-Accessible-Simple-and-Pervasive-Across-
Its-Global-Enterprise, hämtad 2016-03-31. 

IBM, “IBM Consulting by Degrees”, http://www-
935.ibm.com/services/us/gbs/consulting/careers/cbd/, hämtad 2016-06-21 

IBM, “Om IBM”, http://www.ibm.com/ibm/se/sv/, hämtad 2016-05-24 



 

58  

BILAGA 1 – Intervjumall 

I denna bilaga återfinns de intervjufrågor som ställdes under intervjuerna vilka är uppdelade 

utifrån mentorskap och kunskapsdelning. 

  

Bakgrund: 

1. Kan du beskriva lite kortfattat vad har du för position på företaget och hur länge har du 

haft den positionen? 

2. Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

  

Mentorskap: 

3. Vad är enligt dig syftet med mentorskapsprogrammet? 

4. Skulle du kunna beskriva hur mentorskap fungerar på IBM? 

b. Vilken typ av interaktion har du med mentor/adept? Hur ofta interagerar ni?  

c. Vilka var dina förväntningar på programmet? Vad har det här mentorskapet 

bidragit till för dig?  

d. Hur ser möjligheterna ut att påverka valet av mentor/adept? Anser du att sådana 

möjligheter är viktigt för utfallet?  

5. På vilket sätt utvärderar ni utfallet av mentorskapsprogrammet? 

6. Finns det några IT-system som underlättar och stödjer mentorskapsprocessen? 

Utveckla! Vad används de för? 

  

Kunskapsdelning: 

7. Hur upplever du att delning av information, idéer och erfarenheter fungerar inom 

organisationen?  

a. Finns det något incitament för att delta och dela med sig av information, idéer 

och erfarenheter i mentorskapsprogrammet? 

8. Hur upplever du att delandet av information, idéer och erfarenheter fungerar mellan dig 

och din mentor/adept? Lär ni er av varandra? 

a. Skulle du kunna exemplifiera någonting som du kan idag som du inte kunde 

innan mentorskapet började?  

b. Vad förväntar du dig att lära dig tills dess att mentorskapet avslutas?  

9. Har du upplevt någon situation där det varit särskilt svårt att ta till sig/förmedla 

information, idéer och erfarenheter? Exemplifiera gärna!  
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Avslutning: 

10. Ur en positiv bemärkelse, vad får du ut av det här mentorskapsprogrammet? 

11. Vilka är de största utmaningarna som du möter i rollen som mentor/adept? Hur har du 

hanterat dessa? 

  

● Är det något du skulle vilja tillägga? 

● Är det okej om vi kontaktar dig igen om vi upptäcker att vi har missat någonting som 

behöver kompletteras? 
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BILAGA 2 – Operationalisering av intervjufrågor 

Fråga  Syfte Teoretiskt avsnitt 

3. Vad är enligt dig syftet med 
mentorskapsprogrammet? 

Besvarar hur mål och förväntningar 
utformas utifrån den ansvariges 
perspektiv, men även hur dessa 
uppfattas av deltagarna. Går det att 
urskilja diskrepanser i svaren? 

2.1.2. Utformning av formella 
mentorskapsprogram 

4. Skulle du kunna beskriva hur 
mentorskap fungerar på IBM? 

Respondenterna ges möjlighet att 
mer övergripande beskriva deras 
upplevelser av mentorskapets roll 
inom organisationen.  

2.1.2. Utformning av formella 
mentorskapsprogram 
2.2.3.4. Organisationskultur 

4a. Vilken typ av interaktion har 
du med din mentor/adept? Hur 
ofta interagerar ni? Hur lång tid 
pågår mentorskapet? 

Syftar till att skapa en förståelse om 
huruvida möjligheterna är formella 
eller informella. Hur ofta de 
interagerar och längden på 
mentorskapet kan enligt teorin även 
påverka relationen, vilket kan 
motivera till kunskapsdelning.  

2.2.3.2. Motivation till att dela 
kunskap 
2.2.3.3. Möjligheter till att dela 
kunskap 

4b. Vilka var dina förväntningar 
av programmet? Vad har 
mentorskapet bidragit till för 
dig?  

Ger respondenten möjlighet att 
beskriva såväl stöd och vägledning 
som utfallet av programmet. 

2.1.2. Utformning av formella 
mentorskapsprogram 

4c. Hur ser möjligheterna ut att 
påverka valet av mentor/adept? 
Anser du att sådana möjligheter 
är viktigt för utfallet? 

Syftar till att belysa konsekvenserna 
av olika grad av inflytande i 
matchningsprocessen.  

2.1.2. Utformning av formella 
mentorskapsprogram 

5. På vilket sätt utvärderar ni 
utfallet av 
mentorskapsprogrammet?  

Skapar en förståelse för huruvida det 
finns en formell struktur för 
utvärdering eller ej. Här ges den 
ansvarige även möjlighet att 
diskutera om det finns några 
svårigheter med att utvärdera 
mentorskapsprogrammet.  

2.1.2. Utformning av formella 
mentorskapsprogram  

6. Finns det några IT-system som 
underlättar och stödjer 
mentorskapsprocessen? 
Utveckla! Vad används de för?  

Syftar till att belysa huruvida 
organisationen aktivt strukturerar 
och upprätthåller möjligheter som 
uppmuntrar till kunskapsdelning och 
erbjuder deltagarna andra sätt att 
kommunicera och dela kunskap än 
endast i ett fysiskt forum.  

2.2.3.3. Möjligheter till att dela 
kunskap 

7. Hur upplever du att delning av 
information, idéer och 
erfarenheter fungerar inom 

Här ges respondenterna möjlighet att 
reflektera om kunskapsdelning i stort 
inom organisationen och, om de inte 

 2.2.3.4. Organisationskultur  
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organisationen? berör mentorskap, kan 
moderatorerna styra in diskussionen 
på ämnet för att fånga hur 
kunskapsdelningen påverkas inom 
mentorskap. 

7a. Finns det något incitament 
för att delta och dela med sig av 
information, idéer och 
erfarenheter i 
mentorskapsprogrammet?  

Öppen fråga som besvarar vad som 
personligen motiverar deltagarna att 
dela kunskap. Här tillåts 
respondenten att reflektera fritt och 
svaren kan sedermera kopplas till de 
olika motivationsfaktorer som 
belyses i det teoretiska avsnittet. 

2.2.3.2. Motivation till att dela 
kunskap 

8. Hur upplever du att delandet 
av information, idéer och 
erfarenheter fungerar mellan dig 
och din mentor/adept? Lär ni er 
av varandra?  

Berör ömsesidigt delande, vilket är 
en motivationsfaktor i det teoretiska 
avsnittet. Här tillåts respondenten att 
resonera kring ömsesidighetens 
betydelse och huruvida det finns 
andra incitament som är mer 
framträdande.  

2.2.3.2. Motivation till att dela 
kunskap 

8a. Skulle du kunna exemplifiera 
någonting som du kan idag som 
du inte kunde innan 
mentorskapet började? 

Ger konkreta exempel på kunskap 
som delas mellan mentor och adept, 
vilket senare kan analyseras som tyst 
eller explicit kunskap utifrån den 
teoretiska diskussionen. 

2.2.3.1. Kunskapstyp  
2.2.3.2. Motivation till att dela 
kunskap 

8b. Vad förväntar du dig att lära 
dig tills dess att mentorskapet 
avslutas?  

Bygger vidare på informationen från 
4b, men koncentreras i större 
utsträckning till kunskap och 
kunskapsdelning. 

2.2.3.1. Kunskapstyp 

9. Har du upplevt någon situation 
där det varit särskilt svårt att ta 
till sig/förmedla information, 
idéer och erfarenheter? 
Exemplifiera gärna!  

Bygger vidare på informationen från 
8a, men formulerad annorlunda för 
att ge ytterligare infallsvinklar och 
således djup till diskussionen. Här 
får respondenten även möjlighet att 
beskriva huruvida det finns kunskap 
deltagarna inte gärna delar med sig, 
vilket kan kopplas till 
associationsvärde som genererar 
uppmärksamhet inom 
organisationen.  

2.2.3.1. Kunskapstyp 

 


