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Tack! 

Ett stort och varmt tack vill vi rikta till de 32 välvilliga respondenter som tagit sig tid att ställa upp 

och svara på frågorna i vår undersökning – och därmed göra hela vårt arbete möjligt. Era svar har 

varit mycket värdefulla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The highest positions in leadership has always been dominated by men, and continues to do so. The 

women who want to advance in their careers encounter more barriers than men do. This 

phenomenon has been called The Glass Ceiling ever since 1986, when the concept was first 

introduced in The Wall Street Journal. Women seem to hit an invisible glass ceiling – a barrier 

based on their gender and different conditions - that keeps them from getting to the higher positions. 

Research have proposed a number of reasons for this. To conquer the different difficulties that 

women face on their way to the top, research has also proposed several solutions. We have in our 

essay chosen to study one of this proposals; Mentoring. We decided to investigate the impact of 

external mentoring programs on women´s careers, by interview female leaders and managers who 

have participated as proteges in such programs, and let them tell us about their experiences and 

opinions. This is a subject that interest us because we think that external mentoring programs is 

getting more and more common, though existing research in the field still seems to be quite limited. 

Because the field of gender have been given a lot of focus in the former mentoring research we have 

studied, we believe that this is an important factor to consider when studying mentoring 

relationships. Our results indicates that external mentoring programs in fact can be effective for 

women leaders and managers who want to advance in their careers, or want to develop their current 

professional role. Our study also indicates that the gender of the mentor - if the relationship are 

homogeneous or differentiated – really doesn´t matter that much as lot of former research suggests. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning  

Problemdiskussion: Inom området ledarskap så domineras de högre positionerna av männen, och 

har så alltid gjort. Kvinnorna som vill avancera stöter på fler svårigheter än män, och detta fenomen 

har sedan 1986 benämnts The Glass Ceiling – då begreppet först dök upp i Wall Street Journal. 

Kvinnor verkar alltså slå emot ett glastak på sin väg mot toppen, som hindrar dem från avancemang. 

För att överbygga hindren har en del olika lösningar föreslagits i befintlig forskning, och vi har valt 

att fördjupa oss i ämnet externt mentorskap. Även genusfrågan har getts visst fokus i vår studie, då 

vi utifrån den forskning vi tagit del av uppfattar genus vara en viktig aspekt att beakta inom 

området.  

Syfte: Syftet med vår studie är att bilda oss en uppfattning om kvinnliga adepters syn på externa 

mentorprogram och dess betydelse för karriären. Vi vill även undersöka om det finns skillnader 

beroende av om mentorn är kvinnlig eller manlig.   

Avgränsning: Den i särklass största delen av respondenterna i vår undersökning är verksamma 

inom IT- och Telecombranschen. Detta p.g.a. att vi har haft störst tillgång till respondenter att fråga 

ifrån mentorsprogrammet Womentor, som riktar sig just till kvinnor inom denna bransch. Dock 

finns även diverse andra branscher representerade  

Teori: Teorin bygger på fakta från vetenskapliga artiklar och litteratur som behandlar ämnena 

kvinnligt ledarskap samt mentorskap.  

Metod: Studien är kvalitativ och bygger på intervjuer gjorda med kvinnor på mellanchefsnivå. Ett 

deduktivt synsätt är valt men även det abduktivt synsättet finns med i studien. Inspiration till 

intervjufrågorna är hämtad från den forskning som finns representerad i teori kapitlet.    

Empiri: Den empiriska datan är insamlad med hjälp av intervjuer från 32 stycken kvinnliga 

respondenter i åldrar mellan 28 och 58 år, som är/har varit adepter i 4 olika externa mentorprogram. 

Resultatet av intervjuerna är insatta i en matris för att efter bearbetningen kunna identifiera lokala 

och globala mönster.  

Analys: I analysen ställs resultatet av intervjuerna mot befintlig teori och även nya möjliga teorier 

föreslås.   

Slutsats: Vi har i våra resultat kommit fram till att externa mentorsprogram kan vara effektiva för 

kvinnor som såväl vill klättra på karriärstegen som kvinnor som vill utvecklas i sina nuvarande 

yrkesroller. Vår studie påvisade att det inte spelar någon betydande roll för adepterna om deras 

mentorer är kvinnliga eller manliga. 
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1. Introduktion 

 

Vi kommer här att presentera lite bakgrund till vårt valda ämnesområde samt varför vi kommit att 

intressera oss för det. I problemdiskussionen försöker vi att angripa ämnet från några vinklar.  

 

1.1. Bakgrund 

Det har sedan länge tillbaka ansetts givet att chefer är män, och att manlighet och ledarskap inte 

behöver problematiseras. I den tidiga forskningen om kvinnor på chefspositioner problematiserades 

i stort sett inte mansdominansen bland chefer alls, den togs för given (Wahl, Holgersson, Höök & 

Linghag, 2001:102). 

 

En forskningstradition som kommit att kallas Women in Management, har fokuserat på kvinnliga 

chefer som individer, och frågeställningarna kretsade kring huruvida kvinnor kunde vara chefer, 

eller hur de var som chefer (Wahl et al. 2001). Wahl et al. (2001:102) skriver om Hennig & Jardim 

(1977) som studerade 25 högt uppsatta kvinnor och fokuserade på deras barndom, uppväxt, 

studietid och första år i karriären. Författarna drog slutsatsen att kvinnors socialisering är felaktig 

och bristfällig i förhållande till chefskraven, medan pojkars annorlunda socialisering ger män bättre 

förutsättningar att bli chefer. I studien sågs karriärs- och chefsvillkoren som givna och endast ibland 

möjliga för kvinnor att anpassa sig till. De studerade kvinnliga cheferna sågs som undantag, och 

kvinnor måste för att klättra högre upp i karriären kompensera uppväxtens brister. Individfokuset i 

denna forskning har mötts av kritik, då kvinnornas villkor i organisationerna anses viktigare att 

studera (Wahl et al. 2001:102–105).  

 

Inom området finns många väl studerade faktorer och teorier om vad det är som hindrar kvinnor 

från att ta sig till toppen. Ett populärt centralt begrepp inom forskningen är ”The Glass Ceiling” 

som introducerades 1986, och som står för en osynlig barriär som hindrar kvinnor - och andra 

minoriteter - från att ta sig till de ledande toppositionerna. För att kunna krossa glastaket krävs 

enligt Weyer (2007), att sociala strukturer förändras. Att kvinnor måste tilldelas större social 

betydelse och allmän behörighet. Skillnader i status och makt mellan kvinnliga och manliga såväl 

medarbetare som ledare måste minska om fler kvinnor ska kunna ta sig till toppen och de ledande 

positionerna inom företagen. Vad vi kan göra på samhällsnivå, organisatorisk och individuell nivå 
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för att påskynda förändringen av den sociala strukturen, bedömer Weyer vara föremål för ytterligare 

forskning.  

 

En av förklaringarna som genom tiderna föreslagits till varför toppositionerna inom ledarskap 

traditionellt har dominerats av män, är enligt Weyer (2007) att kvinnor saknar både lämplig 

utbildning och erfarenhet. Efter att glastaksmetaforen introducerandes i Wall Street Journal 1986 så 

har dock enligt Weyer tre andra orsakskategorier föreslagits ligga bakom fenomenet; Företagens 

metoder inom exempelvis rekrytering och befordringar, beteendemässiga och kulturella orsaker 

som stereotyper och vilka ledarstilar som föredras, samt strukturella och kulturella förklaringar 

rotade i feministisk teori. Glastaket tycks alltså helt bygga på genus, och inte alls på antydningar om 

bristande kunskap eller kompetens (Cooper Jackson, 2000). Trots att framsteg har gjorts, så menar 

Cooper Jackson att den negativa attityden och stereotypen av kvinnan som ledare fortfarande består. 

En vanlig uppfattning är fortfarande att män leder organisationer medan kvinnor följer. Ofta är även 

kvinnorna själva i mansdominerade organisationer mindre benägna att se sig själva som ledare och 

därmed söka ledarpositioner. Uppfattningen att kvinnor bara följer istället för att leda, förstärks av 

det faktum att det saknas starka, kvinnliga förebilder. I miljöer där det saknas kvinnor på ledande 

nyckelpositioner blir det svårt att framkalla en mental bild av en kvinnlig ledare, vilket påverkar 

självuppfattningen om vilken potential man som kvinna har att kunna bli ledare. 

 

Att de högre positionerna än idag är en mansdominerad värld påminns vi ständigt om i samhället. 

Detta är något som gör oss, i egenskap av kvinnor - potentiellt med ambition att i framtiden nå 

högre positioner – intresserade av att fördjupa oss inom området. Risken finns att vi själva kommer 

att möta några av de aktuella i våra framtida yrken. Den 12/6 i år presenterade Andra AP-fonden - 

som mäter alla bolag noterade på Stockholmsbörsen - i sitt Kvinnoindex att andelen kvinnor i 

börsbolagens styrelser minskat från 22,7 % till 22,3 %.  

"Vi som ägare måste verkligen, i ännu större utsträckning, diskutera vad vi kan göra för att vända 

denna trend. Glädjande är att andelen kvinnor i ledningsgrupperna ökar, speciellt med tanke på att 

denna grupp främst utgör rekryteringsbasen för styrelseledamöter." säger Eva Halvarsson, VD på 

Andra AP-fonden till Veckans Affärer A (2013-06-12). 

 

Enligt Ledarna (2012) så har 28 % av de kvinnliga chefer som deltagit i en genomförd 

undersökning, svarat att de vill avancera till en högre chefstjänst. Vi upplever att det finns ett 

allmänintresse inom området, och även ett företagsekonomiskt. Regeringen (2013) anser att 
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jämställdhet bidrar till ekonomisk tillväxt genom att alla människors kompetens och skaparkraft 

tillvaratas och främjas, och som exempel på hur bristen på jämställdhet visar sig anges bland annat 

ojämlika karriärmöjligheter, löneskillnader och underrepresentation av kvinnor i företagens 

ledningar. Detsamma ansåg Appelbaum, Audet och Miller (2003) redan för tio år sedan. De menade 

att det är mycket viktigt för företagen att ta vara på all arbetskraft, även den kvinnliga. Om företaget 

misslyckas med detta så anser författarna att organisationen kommer att förlora på ett flertal viktiga 

punkter, inte minst ekonomiska. 

 

Så hur kan denna trend vändas? Hur ska fler kvinnor kunna nå högre positioner?  

 

1.2. Problemdiskussion 

Orsakerna som ligger bakom att kvinnor är underrepresenterade på höga chefspositioner är inte 

intressanta att identifiera enbart ur ett kvinnligt eller ett jämställdhetsperspektiv. Viktigast för alla 

parter är antagligen att den bäst lämpade, med den mest önskvärda kompetensen, ska inneha 

chefspositionen. Hur skulle företagsledare kunna öka andelen kvinnor? Handlar det bara om att 

konkret ge kvinnor chansen till fler chefstjänster genom exempelvis könskvotering, eller handlar det 

om att villkoren behöver ses över för att fler kvinnor ska bli intresserade av tjänsterna? För att få 

reda på detta behövs kännedom om varför kvinnor är underrepresenterade. Erbjuds de inte samma 

förutsättningar till att söka/få tjänsterna? Är företagens platsannonser formulerade på ett sådant sätt 

att kvinnor drar sig för att söka dem? I en undersökning gjord av tidningen Chef (2013) så är en av 

de största anledningarna för en kvinna att tacka nej till en tjänst, att jobbannonsen signalerar att 

företaget söker en man. I Eaglys och Carlis (2003) artikel så framkommer att kvinnor främst stöter 

på problem i roller som är mansdominerade eller på annat sätt maskulint definierade. Svårigheterna 

bottnar oftast i missförhållanden i den traditionella kvinnorollen, som skapar sårbarhet och utsätter 

kvinnor för fördomsfulla reaktioner som begränsar deras möjligheter till ledarroller, samt negativ 

partiskhet i bedömningen av deras prestationer som ledare. Även O´Connor (2012) som studerat 

den mansdominerade irländska universitetsvärlden drar slutsatser om att det är en maskulin, 

homosocial organisationskultur som ligger bakom svårigheterna för kvinnor att ta sig in på 

ledarpositionerna. 

”Att kvinnor tackar nej till chefsjobb beror inte på att män och kvinnor är olika. Det beror på att 

villkoren för deras chefskap är olika. Mycket forskning om kvinnliga chefer visar att de ofta blir 

lämnade ensamma och inte har samma stöd och nätverk som männen har” (chef.se, 2013). 
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Tidningen Chef (2013) har utifrån sin undersökning, där 566 kvinnliga chefer har tillfrågats om vad 

som fått dem att tacka ja till chefsjobb, konstaterat att de tre viktigaste faktorerna för att få kvinnor 

att tacka ja är möjlighet att jobba hemifrån, en personlig utvecklingsplan, en coach eller ett 

mentorsprogram (chef.se, 2013). 

 

Problemen för kvinnor som vill avancera tycks utifrån teorier vi tagit del av kunna härledas till ett 

antal olika delområden. Vi har i vår teoriinsamling skaffat oss ett intresse för Mentorskap, och hur 

detta skulle kunna vara till hjälp. Då en mentor enligt många forskare, som vi kommer att presentera 

längre fram i arbetet, verkar kunna både förebygga och överbygga problem med att ta sig uppåt – 

och även gynna karriären – så anser vi detta kunna ha en central betydelse för kvinnor. Dessutom 

har vi förstått utifrån tidningen Chefs undersökning ovan, att tillgång till en mentor kan vara en av 

de viktigaste aspekterna enligt dagens kvinnor själva. 

 

Dominici, Fried och Zeger (2009) beskriver i sin artikel en undersökning där man genom intervjuer 

kom fram till att kvinnorna på universitetet man studerade, inte fick tillgång till samma information 

som männen. Det visade sig att männen nätverkade mer med varandra och lämnade kvinnorna 

utanför, vilket blev till ett stort problem för de kvinnliga ledarna då de var mycket färre. Ett skydd 

mot diskriminerande urval och behandlingar kan enligt Ragins (1989) vara att ha en mentor. Hon 

definierar mentorskap som visserligen viktigt för män, men högst nödvändigt för kvinnor. Hon 

menar att mentorskap kan vara helt avgörande för kvinnor som vill avancera i en organisation 

 

I en rapport av Glass Ceiling Commission (1995) – presenteras flertalet barriärer när det gäller för 

kvinnor att avancera i karriären. Bland hindren finns avsaknad av mentorskap. Rapporten beskriver 

en mentor som en person med hög rang inom företaget som kan stödja och hjälpa adepten i olika 

frågor inom karriären. Rapporten menar vidare att flertalet undersökningar visar att det är svårt att 

lyckas ta sig till toppen av karriärstegen utan en mentor. 

 

I dagens föränderliga arbetsklimat där människor inte längre arbetar för samma företag i hela sin 

karriär utan karriärutvecklingen sker över organisationsgränser, anser både Higgins & Kram (2001) 

och Baugh & Fagenson-Eland (2005) att det är nödvändigt att revidera synen på mentorskapet och 

dess utformning. De menar att även mentorsrelationer med fördel bör upprättas över 

organisationsgränserna. En lösning kan vara externa mentorsprogram.  
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1.3. Syfte 

Syftet med vårt arbete är att studera kvinnliga adepters syn på externa mentorprogram och dess 

betydelse för karriären. Vi vill försöka utvärdera vad mentorskapet bidragit med, och även 

undersöka om det finns skillnader beroende av om mentorn är kvinnlig eller manlig.  

 

1.4. Avgränsning 

På grund av tidsramen för vårt arbete måste vi avgränsa oss till att endast fokusera på adepternas 

upplevelser av mentorsprogrammen, även om det ur ett företagsekonomiskt perspektiv hade varit 

intressant att undersöka programmens konsekvenser ur fler synvinklar, som exempelvis 

arbetsgivarnas. 
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2. Teori 

Vi kommer i detta kapitel att fördjupa oss i och presentera teori utifrån befintlig forskning inom 

området som vi kommit att intressera oss för; Mentorskap.  

 

2.1. Varför mentorskap? 

Teorierna i detta avsnitt behandlar i huvudsak informella mentorsrelationer. 

 

Traditionellt sett så har mentorskap definierats som ett intensivt, interpersonellt utbyte mellan en 

äldre och mer erfaren kollega, och en yngre och mindre erfaren kollega – där den äldre ger support, 

ledning och feedback inom såväl karriären som den personliga utvecklingen (Kram, 1983). Kram 

(1983) identifierade redan för 30 år sedan de primära funktioner som ett mentorskap uppfyller, 

nämligen den psykosociala och den karriärmässiga funktionen.  

 

Gällande betydelsen av mentorskap så förklarar Akande (1994) att det inom många fält fungerar så 

att unga och oerfarna människor får lära sig av äldre, mer erfarna inom branschen. Som exempel 

anges medicinska och juridiska inriktningar, där praktikanter får lära sig av etablerade läkare eller 

advokater. Inom vetenskapen så skaffar sig doktorander kunskaper och färdigheter från forskarna 

under vilkas vägledning de arbetar. Akande ställer vidare frågan om denna process fungerar 

likadant ute på andra arbetsplatser, och svarar att ackumulerad kunskap tyder på att det gör det. Det 

är ovanligt med högre chefer som i början av sin karriär inte hade en äldre och mer erfaren mentor 

högre upp i organisationen. Forskning om sådana relationer tyder enligt författaren på att mentorer 

hjälper sina ”skyddslingar” - fortsättningsvis kallade adepter – med ett flertal olika saker. 

Exempelvis genom att ge välbehövligt känslomässigt stöd och självförtroende, samt främja deras 

karriär genom att erbjuda olika möjligheter att visa sin kompetens. En mentor kan ge förslag på 

användbara strategier för att uppnå verksamhetsmål, som adepten kanske inte skulle kunna komma 

på själv. Mentorn kan också arbeta för att göra högsta ledningen uppmärksam på hens adept – vilket 

är ett första viktigt steg till avancemang. En annan hjälp att få från sin mentor kan vara att skyddas 

från konsekvenser av fel man begår, eller att rent av få hjälp att undvika situationer som kan riskera 

karriären. Akande påstår att personer som upplevt omfattande mentorskap i början av sin karriär 

vittnar om fler befordringar, högre inkomster samt att de verkar nöjdare med sina löner och 

förmåner. 
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Även Ensher & Murphy (1997) anger att mentorskap enligt forskning har en positiv koppling till en 

framgångsrik karriär för adepten, och att forskare har påvisat att medarbetare som erbjuds 

mentorskap får del av såväl fler befordringar, högre inkomster, högre tillfredsställelse med både lön 

och andra förmåner, än personer som saknar mentor eller som upplever relationen med sin mentor 

som mindre omfattande. Ett bra mentorskap är inte bara förmånligt för adepten, utan också för 

mentorn och hela organisationen som även den kan härleda positiva effekter till dessa 

mentorsrelationer. 

 

Russell & Adams (1997) anger att fördelarna för adepten kan vara så värdefulla för utvecklingen, 

att det bör utgöra ett av de större övervägandena – att försöka hitta en mentor som man kan 

identifiera sig med. Som fördelar för mentorn nämns inre tillfredsställelse och självförverkligande, 

samt positiva effekter av adeptens kreativitet och energi. Förutom adeptens lojalitet, så får mentorer 

ofta också organisatoriskt erkännande för sin förmåga som lärare och rådgivare. Fördelar som 

organisationen erhåller anger Russell & Adams vara till exempel ökad produktivitet bland de 

anställda, förbättrat organisatoriskt åtagande samt lägre personalomsättning. Ur ett organisatoriskt 

perspektiv menar författarna att mentorskapet har blivit accepterat som en nyckelresurs för 

utveckling av ledarskapstalanger, samt ett verktyg för utbildning och socialisering ny personal – att 

lära dem organisationens värderingar.  

 

Den första fasen i en mentorsrelation skriver Burke & McKeen (1990) är initieringsfasen, som 

sträcker sig upp till 1 år, där mentor och adept lär känna varandra och börjar känna efter om de 

passar för varandra arbetsmässigt. Den andra fasen sträcker sig över 2 till 5 år och här får adepten 

dels yrkesmässigt stöd, såsom tillgång till information, möten och uppsättande av mål. Dels 

psykosocialt stöd såsom hjälp med personliga problem, vänskap med mentorn och sociala 

aktiviteter, samt stöd med att bli en bra förebild. Det var dock Kram (1983) som först identifierade 

de olika stegen i mentorskapet. Kram menar att den andra fasen, den så kallade utvecklingsfasen, är 

den period då mentorskapet uppfyller den maximala funktionen såväl psykosocialt som 

karriärmässigt. Chao (1997) har själv empiriskt testat Krams teori och hennes resultat stödde inte 

teorin om just utvecklingsfasen. I övrigt håller hon dock med om att indelningen i de olika faserna, 

och vad de står för, stämmer. 

 

Samtidigt som ovanstående forskare beskriver mentorskapet som en långdragen process som 

sträcker sig över ett flertal år, så skriver Fagenson-Eland, Marks & Amendola (1997) att Ragins & 
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McFarlin (1990) funnit i en studie att adepter med kortare mentorsrelationer erhåller ett bättre 

mentorskap än de adepter som har längre relationer med sina mentorer. Fagenson-Eland et al. stöder 

dock inte teorin.  

 

Burke & McKeen (1990) beskriver (med hänvisning till Levinson, 1979), mentorn som den 

viktigast kontakt en ung människa kan ha i början av sin karriär. Vidare så listar de 6 st. viktiga 

punkter som en adept bör lära sig för att lättare kunna avancera till ledare: 

 

 Organisationens politik 

 Organisationens standarder, värderingar, normer, historia och förväntningar. 

 Vilka egenskaper en person förväntas ha för att kunna bli en ledare 

 Vilken den bästa vägen är in i organisationen, detta för att slippa återvändsgränder. 

 Hur gör en person sig synlig i organisationen? Vad är accepterat och vad är inte det?  

 Vad finns det för fallgropar? 

 

2.2. Kvinnor och mentorskap 

Ragins (1989) definierar mentorskap visserligen som viktigt för män, men högst nödvändigt för 

kvinnor. Detta eftersom en mentor kan hjälpa till och skydda från diskriminerande urval och 

behandlingar. Hon menar därför att mentorskap kan vara helt avgörande för kvinnor som vill 

avancera i en organisation, och att den ringa omfattningen och bristen på sådana mentorskap för 

kvinnor skapar en oro som kräver åtgärder. Kvinnor tycks inte bara ha ett större behov av en mentor 

för att avancera i karriären, det verkar dessutom vara så att de har svårare att få någon. Ragins 

skriver även tillsammans med Cotton (1991) att kvinnor i deras undersökning rapporterade fler 

barriärer att skaffa sig en mentor, än vad männen i undersökningen gjorde.  

 

Trots att mentorskap har bevisats vara mycket hjälpsamt för karriärutvecklingen, så har denna 

forskning enligt Ensher & Murphy (1997) främst fokuserat på vita män. Det är först på senare tid 

som betydelsen för mentorskap för kvinnor och andra minoriteter har börjat undersökas. Författarna 

menar att barriärer kan övervinnas genom att para ihop en ny medarbetare med en mentor som har 

funnit i organisationen tillräckligt länge för att var och hur man får tillgång till nödvändig 

information. Även förutfattade meningar och fördomar kan övervinnas med hjälp av mentorskap, då 



 

9 

 

mentorn kan hjälpa till att ge en rättvis bild av sin adept och dennes prestationer. Detta kan vara 

extra betydelsefullt för kvinnor och andra minoriteter då det kan ge tillgång till den informella 

maktstrukturen som annars tenderar att utesluta dessa grupper. 

 

Morrison & Von Glinow (1990) skriver att även om befintliga forskningsresultat är ofullständiga 

gällande huruvida kvinnor finner färre mentorer än män, så finns indikationer som tyder på att 

mentorsrelationer är svårare att hantera samt ger färre förmåner när det gäller kvinnor. Om 

indikationerna är korrekta och detta är fallet så innebär det en klar nackdel för kvinnor, då en 

mentor enligt Cooper Jackson (2000) kan utgöra skillnaden mellan att lyckas eller att inte göra det 

på vägen till toppen. I sin studie undersökte Dreher & Ash (1990) om genus hade en dämpande 

effekt på mentorskapets resultat, om mentorskapet associeras annorlunda till karriärutveckling för 

kvinnor än för män. Dessa författare kom däremot inte fram till några skillnader mellan könen vad 

det gäller frekvensen av ”mentorskapsaktiviteter”, och det påvisades heller ingen dämpande effekt 

på resultaten från mentorsrelationer eller beroende på genus.  

 

Burke och McKeen (1997) beskriver en lite annorlunda aspekt på mentorskapet i sin studie. Är det 

verkligen så att alla framgångsrika kvinnor måste/bör ha en mentor? Enligt författarna så är det inte 

självklart att så är fallet. Enligt artikeln så hade kvinnliga adepter visserligen större framgångar i 

arbetslivet, de jobbade fler timmar i veckan och hade högre befattningar men visade samma goda 

psykologiska välbefinnande som de kvinnor som inte hade en mentor. Utan att dra några slutsatser 

ur resultatet så menar Burke & McKeen att fler studier behöver göras, samt ser resultaten som en 

varning för att automatiskt lovprisa mentorskapet. Enligt senare statistik från 2008 som beskrivs av 

Ibarra, Carter & Silva (2010) så uppgav 83 % av de tillfrågade kvinnorna och 76 % av männen att 

de någon gång haft minst en mentor under sin karriär. Ändå visade en uppföljning att 15 % fler män 

hade fått en befordran. Männen tenderade att få mentorer med högre ställning i organisationen, 

medan kvinnor fick nöja sig med lägre positionerade mentorer - varav 36 % var kvinnliga.  

 

2.3. Hinder 

Enligt Ragins & Cotton (1991) så rapporterade kvinnorna i deras undersökning fler barriärer för att 

påbörja ett mentorskap - skaffa sig en mentor - än vad männen i undersökningen gjorde. Dessa 

hinder var av både könsrelaterad mellanmänsklig karaktär och organisatorisk karaktär. Författarna 

förklarar att vissa forskare har föreslagit att hinder på grund av könsskillnader kan vara särskilt 

uttalade i början av en mentorsrelation. Det faktum att kvinnor under en relativt kort tid på senare år 
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börjat inta högre organisatoriska positioner, innebär ett underskott av kvinnliga potentiella 

mentorer. Medan män har lättare för att inleda en relation med en mentor av samma kön, så måste 

kvinnor ofta nöja sig med att det bara finns mentorer av motsatt kön att tillgå.  

 

Enligt Ragins & Cotton (1991) föreslås tre anledningar till varför det är svårare att inleda en cross-

gender-relation. För det första så kan kvinnor vara ovilliga att inleda en mentorsrelation med en 

man, av rädsla för att antingen mentorn själv eller organisationen ska misstolka detta som en sexuell 

antydan. Männen kan även uppleva ett mentorskap med en kvinnlig adept som komplicerad, och 

välja en manlig sådan istället för en kvinnlig – för att slippa t.ex. skvaller eller antydningar på 

kontoret. Huruvida detta återspeglar verkligheten eller inte har egentligen inte så stor betydelse, då 

uppfattningar och förväntningar i sig själva ändå utgör hinder. En annan anledning kan vara de 

traditionella förväntningarna på de olika könsrollerna; Att mannen ska anta en aggressiv roll medan 

kvinnan ska vara den passiva när det gäller att inleda relationer. Detta kan göra det svårare för 

kvinnor att ta steget till en cross-genderrelation på arbetet, kanske av rädsla att en potentiell manlig 

mentor ska känna sig hotad av en för självsäker kvinna. Därför är det lättare att vänta på att en 

potentiell mentor istället ska ta initiativet. Den tredje anledningen som författarna beskriver är att 

kvinnor har färre såväl formella som informella tillfällen än män att utveckla mentorsrelationer, 

eftersom de ofta saknar tillgång till många av de informella sammanhang där männen träffas. Även 

de formella tillfällena och möjligheterna för kvinnorna är färre i och med att manliga mentorer 

tenderar att föredra manliga adepter framför kvinnliga - delvis p.g.a. deras större inblandning i 

synliga och viktiga projekt. Eftersom kvinnor vanligtvis innehar lägre positioner så har de mindre 

chans att involveras i sådana projekt som kan leda till att mentorsrelationer byggs upp. 

 

Ragins & Cotton (1996) samt McCarty, Hukai och McCarty (2005) beskriver också den sexuella 

aspekten i en redan upprättad relation, och menar att även kvinnor som har lyckats få en mentor kan 

uppleva svårigheter att närma sig denne, om mentorn är en man. På grund av det låga antalet 

kvinnliga ledare så är det dubbelt så stor chans/risk att en kvinna får en manlig mentor tilldelad till 

sig (Ragins & Cotton, 1996).  

 

2.4. Mentorsprogram 

McCarty et al. (2005) skiljer på formellt och informellt mentorskap, och anger att det formella 

mentorskapsprogrammet oftast innehåller beskrivning av uppgifter och utbildning för mentor och 

adept, skapande av kriterier för framgång, samt mätinstrument för att mäta framgång. Det 
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informella mentorskapet uppstår däremot spontant och är ett mer intensivt och långvarigt. Formella 

och informella mentorskap skiljer sig, enligt Wanberg, Kammeyer-Mueller & Marchese (2006) åt 

på några fundamentala sätt. Förutom det självklara, hur de initieras, så har formella även 

begränsningar i form av exempelvis tid – vanligast 9 till 12 månader. Dessutom uppmanas 

adepterna generellt att sätta upp specifika mål för mentorskapet. Trots att formella mentorskap av 

forskningen anses vara mindre effektiva än informella, så menar Wanberg et al. att en studie (av 

Ragins, Cotton & Miller, 2000) påvisade att formella program har potential att kunna uppnå samma 

effekter.  

 

Enligt rapporten skriven av Glass Ceiling Commission (1995) så har flertalet företag tagit fram 

formella program för mentorskap där både kvinnor och andra minoriteter inkluderas - de som 

tidigare oftast exkluderats från mentorskap. Följande punkter visar sig enligt rapporten vara extra 

viktiga att ha med i ett mentorskapsprogram: 

 

 Stöd från högsta ledningen  

 Programmet ska vara uppbyggt på företagets mål 

 Frivilligt deltagande 

 Dokumentering och utvärdering 

 Heltäckande upplägg med träningsplaner och riktlinjer 

 

I en studie av Ragins & Cotton (1999) påvisades dock att formellt konstruerat mentorskap inte 

verkar ha lika många positiva effekter som informella mentorsrelationer. Undersökningen 

omfattade 609 adepter av båda könen, och de som hade informella mentorsrelationer uppfattade 

sina mentorer som mer effektiva, än de som hade formella mentorsrelationer. Ett annat intressant 

resultat var att medan adepterna med informella mentorer ansåg sig ha erhållit fler 

karriärmöjligheter än de som helt saknade mentorer, så tycks det inte vara någon större skillnad 

mellan de som saknade mentorer och de som hade formella mentorer. Att formella och informella 

mentorsrelationer skiljer sig åt både i hur de uppstår och dess varaktighet, står redan klart. Vad som 

däremot inte forskats så mycket om är huruvida formella och informella mentorsrelationer dessutom 

skiljer sig åt i vilka funktioner de uppfyller eller vilka resultat som uppnås. Ragins & Cotton 

nämner att allt fler företag implementerar formella mentorsprogram, men menar att dessa utvecklas 

utan någon vägledning från empirisk forskning. Många organisationer utgår helt enkelt ifrån att 
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formella mentorsrelationer är lika effektiva som informella. Denna situation blir särskilt relevant för 

kvinnor. Eftersom kvinnor enligt författarna möter större hinder än män i att utveckla framför allt 

informella mentorsrelationer, så är de mer benägna att istället söka sig till formella mentorer. Trots 

att många organisationer riktar sig till kvinnor i formella mentorskapsprogram för att hjälpa dem att 

bryta igenom glastaket, så är det möjligt att hjälpen inte är så stor om det visar sig att formella 

mentorer inte är tillräckligt effektiva.  

 

Eby & Lockwood (2005) undersökte vilka fördelar som deltagande i formella mentorsprogram 

bidrog med samt vilka problem som uppstått. De vanligaste fördelarna som rapporterades från 

adepterna var lärande, coachning, planering av karriären och psykosocialt stöd. Vanliga problem 

som framkom i intervjuerna var missmatchning av adept och mentor, svårigheter med 

schemaläggning och geografiskt avstånd. Även mer unika problem visade sig, som exempelvis 

försummelse från adeptens sida, eller att adeptens förväntningar inte uppfylldes. Angående 

skillnader mellan formellt och informellt mentorskap så anger författarna att dessa skillnader ofta 

tillskrivs de unika egenskaperna hos den formella mentorskapsrelationen. Exempelvis så initieras 

relationen av en tredje part - istället för av ömsesidig ”attraktion” - vilket kan leda till att man inte 

trivs lika bra tillsammans eller inte kan identifiera sig med varandra. Detta gör det förstås svårare 

för mentor och adept att utveckla en nära och förtroendefull relation. Dessutom kan specifika mål, 

tids- och riktlinjer som ofta förknippas med formella mentorskasprogram, sätta gränser för 

samspelet. Eby & Lockwood anger även att motivationen kan skilja sig åt mellan formella och 

informella mentorer. Formella mentorer kan vara mindre motiverade eftersom de ibland deltar i 

programmet av andra skäl än att hjälpa adepterna att växa och utvecklas. Vanliga alternativa 

anledningar är att man som mentor vill få ett organisatoriskt erkännande, eller att företaget kräver 

det. Parise & Forret (2008) påvisade i sin studie att det krävs ett frivilligt deltagande för att en 

mentor inte ska tycka att det är mer jobb än att det är värt det.  

 

Fagenson-Eland et al. (1997) ville inte bara undersöka om adepter med informellt arrangerade 

mentorskap upplever att mentorskapet uppfyller fler funktioner än adepter med formellt tilldelade 

mentorer, de ville även ta reda på om det spelar någon roll om adepten arbetar under mentorn eller 

inte. Adepterna med informellt mentorskap visade sig, i enlighet med författarnas hypotes, erhålla 

större psykosocialt stöd än adepterna med formellt mentorskap. Däremot tydde inte rapporterna från 

adepterna med formellt mentorskap på att dessa erhöll mindre yrkesvägledning eller såg sina 

mentorer som sämre förebilder, än den andra gruppen med informellt mentorskap. Gällande 

huruvida det skiljer sig åt mellan mentorskap där adepterna är mentorernas underordnade och där de 
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inte är det; Resultaten påvisade inga skillnader i adepternas syn på sina mentorer som förebilder. 

Däremot rapporterade adepternas som arbetade under sina mentorer att de fick mer 

yrkesvägledning, psykosocialt stöd samt bättre kommunikation, än adepterna som inte arbetade 

under sina mentorer.  

 

Baugh & Fagenson-Eland (2005) menar att dagens ständiga förändringar i karriärer innebär att 

adepter och mentorer allt oftare har olika typer av anställningar. Författarna anser att det inte har 

forskats speciellt mycket om huruvida internt organisatoriska mentorskapsrelationer erbjuder lika 

berikande mentorfunktioner som de relationer som författarna kallar interorganisatoriska. På grund 

av den turbulenta arbetsmiljön så kommer många att ha arbetat på flera olika företag under sin 

karriär, och som svar på denna trend så har forskare börjat undersöka karriärutveckling över flera 

olika organisationer, vilket har antagit termen ”gränslösa karriärer”. Denna forskning antyder enligt 

Baugh & Fagenson-Eland, att de rörliga karriärerna kommer att fortsätta öka – och att relationerna 

till organisationer kommer att bli ännu mindre stabila än de är idag. Detta kommer att resultera i att 

individer kommer förväntas ta större personligt ansvar för att utveckla de kunskaper och färdigheter 

som krävs för att kunna avancera. Än så länge finns enligt Baugh & Fagenson-Eland begränsat med 

forskning som behandlar mentorskapsrelationer som korsar organisatoriska gränser, jämfört med 

mentorskapsrelationerna som studerats inom organisationer.  

 

Baugh & Fagenson-Eland (2005) menar vidare att det inte finns något i definitionen av en mentor 

som säger att mentorn och adepten måste arbeta inom samma organisation. Eftersom karriärer blir 

mindre och mindre begränsade inom organisationer, så bör även mentorskapsrelationer kunna 

utvecklas och bibehållas över organisationsgränserna. Adepter kan exempelvis behöva hjälp med att 

utveckla färdigheter som kan transporteras över organisationsgränserna, samt hjälp med att synas 

inom en hel profession - snarare än bara inom en organisation. Mentorer kan också behöva hjälpa 

till med sådant som att uppfylla kontraktsarbete för ett antal organisationer. Utifrån detta perspektiv 

på karriärstöd kan externa mentorer mycket väl uppfylla kraven.  

 

Dock finns enligt Baugh & Fagenson-Eland (2005) fortfarande vissa begränsningar för vad en 

extern mentor kan erbjuda. För en adept som önskar stanna hos sin nuvarande arbetsgivare kommer 

en intern mentor troligtvis vara till mer hjälp. En extern mentor kommer sakna såväl nödvändig 

kunskap, makt som inflytande för att tillhandahålla det karriärstöd som är specifikt för just den 

organisationen som adepten arbetar inom. Det psykosociala stödet däremot, och behovet av en 
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förebild, kan lika effektivt tillfredsställas av en extern mentor som av en intern, även om det enligt 

författarna till viss del kan innebära vissa svårigheter inom externa relationer, kopplat till 

exempelvis geografiska möjligheter att träffas ansikte mot ansikte. Medan en extern mentor kan ha 

lika god förståelse för en adepts utvecklingsbehov, så kan de denne dock ha mindre kännedom om 

de möjligheter som finns där adepten befinner sig.  

 

Higgins & Kram (2001) beskriver i sin studie några alternativa typer av mentorskap, och även de 

påpekar att förändringar i dagens arbetsmiljöer talar för att en revidering av mentorskapet är 

nödvändig. Enskilda företag utgör inte längre ankare för individers personliga och professionella 

identiteter. Därför måste människor i större och större utsträckning börja leta utanför sina 

organisationer, efter relationer som kan erbjuda värdefullt stöd för ens utveckling.  

 

2.5. Diversifierat eller homogent mentorskap? 

”En kvinnlig mentor ett bättre alternativ för kvinnors karriärsutveckling” (Vincent & Seymour, 

1994). 

 

Ragins & Cotton (1999) anger att existerande mentorskapsteori står för att könsfördelningen i 

mentorsrelationer är en kritisk faktor som påverkar mentorskapets funktion, såväl som resultatet 

som mentorskapet leder till. Exempelvis så nämns att man upplever fler likheter och i större 

utsträckning kan identifiera sig med varandra om man tillhör samma kön. Därför menar författarna 

att de psykosociala funktioner som påverkas av just identifiering kommer att vara starkare i 

homogena än i diversifierade relationer. Ragins (1997) hade redan själv undersökt diversifierade 

mentorskapsrelationer på olika nivåer, bland annat den interpersonella. Exempel på faktorer som 

kan påverka diversifieringen i en relation är;  

 Identifiering – vilket står för en ömsesidig process, en vägledning i mentorns val av adept 

och adeptens val av mentor. En mentor kan identifiera sig med en adept om denne t.ex. 

påminner mentorn om en yngre version av sig själv, och kanske representerar hens förflutna. 

Detta medan adepten istället kan identifiera sig med sin mentor, om denne fungerar som en 

förebild och kan representera adeptens framtid. För att kunna identifiera sig med varandra 

krävs en upplevelse av att det finns likheter, något som naturligtvis påverkar etablering och 

utveckling av sådana relationer som mentorskap.  
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 Hur bekväm man känner sig i relationen – Något som självklart påverkar en relation, är hur 

bekväma personerna, i detta fall mentor och adept, känner sig med varandra. Interpersonella 

likheter förenklar kommunikationen, vilket leder till att en relation lättare kan utvecklas. 

Detta är förstås en faktor som talar emot diversifierat mentorskap.  

 

Ensher & Murphy (1997) undersökte i sin studie effekterna av såväl faktiska - såsom kön - som 

upplevda likheter mellan mentor och adept. Effekterna uttrycktes exempelvis i hur tät kontakten 

blev, samt kvaliteten på mentorsrelationen. Kvaliteten på relationen mättes i tycke, tillfredsställelse, 

om man hade för avsikt att upprätthålla relationen, samt graden av psykosociala och instrumentella 

funktioner som adepten upplever. Den psykosociala funktionen innebär aktiviteter där mentorn 

fungerar som förebild och tillhandahåller rådgivning, coachning, vänskap, bekräftelse och 

acceptans. Denna psykosociala funktion tror man förbättrar adeptens egen känsla av kompetens, 

identitet och effektivitet i sin roll.  Den instrumentella funktionen främjar adeptens karriär genom 

att mentorn erbjuder utmanande uppdrag, synlighet - andra får upp ögonen för adepten - samt ger 

såväl stöd som skydd. I undersökningen så delades 104 st. adepter slumpvis in i två grupper, varav 

den ena tilldelades en mentor av samma kön och den andra en mentor av det andra könet. 

Resultaten indikerade att tycke och tillfredsställelse samt frekvensen av kontakt med mentorn var 

högre när adepten uppfattade sig själv som mer lik sin mentor. Ju mer likheter i exempelvis 

värderingar och perspektiv - desto mer uppgav adepterna att de gillade sina mentorer, de var nöjdare 

och hade mer kontakt med sina mentorer. Ensher & Murphy konstaterade även att de kvinnliga 

mentorerna i deras undersökning inte gav mer psykosocialt stöd än de manliga mentorerna.  

 

Tharenou, Latimer & Conroy (1994) undersökte vad som påverkar kvinnors och mäns avancemang, 

och fann att kvinnor har ett större behov av uppmuntran, vilket främjar deras utbildning, utveckling 

och slutligen deras avancemang i karriären. Vidare anser författarna till skillnad från ovan nämnda 

Ensher & Murphy (1997) att kvinnliga mentorer erbjuder betydligt mer psykosocialt stöd än 

manliga mentorer. Att hitta kvinnliga mentorer kan dock vara ett problem. Ragins, Townsend & 

Mattis (1998) rapporterade från en studie att eftersom kvinnor är underrepresenterade på de högre 

positionerna så utgör såväl kvinnliga mentorer som adepter en minoritetsgrupp inom många 

organisationer. Och även om dessa finns, så rankas de lägre i både status och makt.  

 

Även Sosik & Godshalk (2000) har undersökt vilka effekter olika könsfördelningar i 

mentorskapsrelationer får, för adepternas uppfattning om huruvida mentorn fungerar som en 



 

16 

 

förebild samt vilka psykosociala och karriärsutvecklande funktioner mentorskapet uppfyller. Datan 

samlades in från 200 mentorer och adepter från olika branscher och analyserades och jämfördes. 

Resultatet tydde på att kvinnliga mentorer, i såväl homogena som diversifierade relationer, i högre 

grad fungerade som förebilder - men i mindre grad bidrog till karriärsutveckling – än manliga 

mentorer. Vad man mer i denna undersökning kom fram till, är att diversifierade relationer med 

manliga mentorer och kvinnliga adepter i högre grad förknippades med karriärsutveckling än någon 

av de övriga kombinationerna av mentorskapsrelationer. Dock handlar detta om redan upprättade 

relationer, där vissa eventuella inledande hinder redan passerats. Scanduraa & Williams (2001) 

studie visar å sin sida att såväl kvinnor som män får bättre mentorshjälp om mentorn är av samma 

kön. Även Ragins & Cotton (1999) menar att homogena mentorsrelationer är starkare än 

diversifierade, dock endast med hänvisning till psykosociala funktioner, som t.ex. att adepten finner 

likheter och kan identifiera sig med sin mentor och därmed kan se denne som en förebild. Detta 

skrev också Vincent & Seymour om (1994), och menade att tillgång till en kvinnlig mentor kan 

fylla en avgörande funktion för kvinnliga adepter - att få en kvinnlig förebild och undvika skadliga 

sexuella bekymmer som enligt författarna är vanligt mellan kvinnliga adepter och manliga 

mentorer. 

 

2.6. State of the art 

Vi kommer här att värdera och diskutera de källor vi valt att lägga till den teoretiska grund som vår 

undersökning vilar på. En indikator på hur väl accepterad en teori är inom sitt område i forskningen, 

är antalet andra forskare som validerat den. Metoden för att värdera källorna samt figurerna i 

avsnittet är inspirerade av Philipson (2013). För att ta reda på hur många och vilka som citerat en 

artikel och därmed kan ha validerat den, så har vi använt oss av sökmotorn Google Scholar. På en 

skala så har vi tolkat att en artikel som har mindre än 200 citeringar endast kan få relativt låg 

validitet. Teorin i en sådan artikel klassas som föreslagen. Med citeringar från 200 och upp till ca: 

500 kan en artikel i bästa fall nå ganska bra validitet, och därmed utgöra en framväxande teori. En 

artikel som fått över 500 citeringar har förutsättningar att vara väl validerad och teorin därmed 

dominant. För att en teori exempelvis ska kunna vara dominerande måste den alltså både ha ett stort 

antal citeringar samt vara empiriskt testad av ett stort antal andra forskare. Samtliga artiklar är peer-

reviewed, vilket innebär att de är granskade före publicering av forskare som är sakkunniga inom 

området, och därför håller en viss vetenskaplig kvalitet. Vad vi kommit fram till framgår i figur 2.6. 

på sida 18. 
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Vi är medvetna om att många av artiklarna vi valt kan anses vara gamla då kommer från 90-talet 

och början av 00-talet. Särskilt mycket verkar det ha forskats åren kring 1990, 1997 och även 2005. 

Vår uppfattning är dock att de flesta av dessa fortfarande idag är relevanta. När vi läser nyare 

artiklar så tycker vi inte att dessa har bidragit med mycket nytt. Vi är förvånade över att vi funnit så 

många teorier som trots ganska många citeringar endast klassas som föreslagna på grund av låg 

validitet. Dock finns risken för felbedömning då vi inte har möjlighet att kontrollera alla forskare 

som citerat, utan endast ett litet urval av dem. Det är vår uppfattning överlag att många teorier ändå 

antas vara korrekta, då många citerar de äldre artiklarna, utan att testa teorierna själva. Efter att ha 

läst många artiklar infinner sig en känsla för att vissa ständigt återkommande teorier verkar vara 

allmänt accepterade. Precis som vi själva så använder sig många av forskarna av äldre teorier som 

grund, och bygger utifrån antagandet att dessa stämmer överens med verkligheten, vidare på dem i 

sina egna studier.  

 

Tunga namn som frekvent citeras av andra är förstås Kram, och även Ragins – både ensam och 

tillsammans med andra forskare. Många av dessa behandlar mentorskapets funktioner och effekter, 

jämförelser mellan formellt och informellt, samt jämförelser gällande genus. Inte mycket tycks ha 

förändrats under årens gång. Delvis kan detta kanske hänvisas till att forskningen kring exempelvis 

hur formella mentorprogram bör utformas, enligt bland andra Parise & Forret (2008) fortfarande än 

idag är begränsad. 
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Figur 2.6: Egen 
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2.7. Teoridiskussion 

Efter att ha tagit del av en mängd befintlig forskning och teorier så har vi erhållit en förståelse för 

varför mentorskapet anses vara så viktigt för kvinnors karriärer. Vilka effekter som kan uppnås med 

hjälp av en mentor – Kram (1983), Burke & McKeen (1990)  och Ensher & Murphy (1997) är bara 

några forskare i mängden som skrivit om detta - men även vilka problem som finns inom området 

mentorskap. Detta är något som t.ex. Ragins & Cotton (1991) och McCarty, Hukai och McCarty 

(2005) studerat. Kvinnor är kanske de som har mest att vinna på mentorsrelationer, och mest att 

förlora på att inte ha det – vilket befintlig forskning av bland andra Ragins (1989) och Cooper 

Jackson (2000) tyder på. Tyvärr tycks det dock vara kvinnorna som stöter på flest och störst hinder, 

både vad det gäller att upprätta en mentorsrelation och att få ut det mesta möjliga av den.  

 

Framför allt verkar problemen förknippas med s.k. cross-gender-relationer med kvinnliga adepter 

och manliga mentorer. Detta av ett flertal olika anledningar som föreslås i befintliga teorier. 

Scanduraa & Williams (2001) och Vincent & Seymour (1994) är några av de som skrivit om detta. 

Vi förhåller oss en aning skeptiska, trots att vi förstår resonemangen som läggs fram. Vi tror att 

manliga mentorer kan vara till stor nytta för kvinnor som vill klättra i karriären, och att problemen 

snarare kan ha mycket att göra med personligheter och personkemi, och inte bara genus. I och med 

att mentorskap verkar ha blivit allt vanligare – bland annat baserat på undersökningen som Ibarra, 

Carter & Silva (2010) skriver om - så tror vi heller inte att alla barriärer som kvinnor i tidigare 

forskning påstås hämmas av är lika aktuella idag. Den största anledningen till vår ståndpunkt är 

utbredningen av formella mentorprogram. En mentorsrelation, oavsett könskonstellation, bör 

därmed bli både mer lättillgänglig och accepterad. 

 

Något vi fått uppfattning om att det forskats relativt lite kring, som dessutom backas upp av Baugh 

& Fagenson-Eland (2005), är externa mentorprogram, där mentorerna inte arbetar inom samma 

organisation som adepterna. Författarna anser att forskningen kring sådana mentorskapsrelationer är 

mycket begränsad. Visserligen uttalade sig Baugh & Fagenson-Eland om detta för åtta år sedan, 

men när vi sökt och läst befintlig forskning, så har vi upplevt svårigheter att hitta relevanta studier 

om denna typ av mentorskap. Detta antar vi beror på att det fortfarande finns begränsat med 

forskning inom ämnet. Vi inser förstås nackdelarna med ett extern program, då en del av 

funktionerna som exempelvis Akande (1994) beskrivit inom forskningen försvåras. Exempel på 

detta är stöd från högsta ledningen, att ett program bör vara uppbyggt utifrån företagets mål, samt 

att en mentor ska kunna lära adepten om organisationens politik, standarder och värderingar. Dock 



 

20 

 

tror vi att Baugh & Fagenson-Eland (2005) har rätt i att externa mentorer ändå kan fylla en viktig 

funktion i dagens föränderliga arbetsklimat. Vi tror att det externa mentorsprogrammet kan ha en 

stor fördel i form av den breda kunskap som mentorn har samlat på sig från andra företag. Genom 

att se på olika företag och lära sig hur andra gör kan denna kunskap via programmet spridas vidare. 

Det kan även vara en fördel med att ha en mentor som inte är insnöad i företagets kultur, utan få ta 

del av nya idéer.  Dessutom verkar externa mentorsprogram enligt vår uppfattning ha blivit ganska 

vanliga, och vi är därför övertygade om att de utgör en hel del fördelar. En av studierna vi tagit del 

av, av Fagenson, Marks & Amendola (1997), antyder visserligen att adepter som arbetar under sin 

mentor inom samma organisation erhåller mer yrkesvägledning, psykosocialt stöd samt bättre 

kommunikation, än de som inte gör det. På en av de externa mentorprogrammens hemsida som vi 

tittat på, anges å andra sidan att; 

”En extern mentor ger adepten möjlighet att möta breda erfarenheter från andra organisationer 

och tillfälle att samtala om känsliga frågor med någon som inte har anknytning till organisationen” 

(STQM Management, 2013).  

 

Vi vill därför undersöka vad kvinnliga adepter anser om externa mentorsprogram. Eftersom vi 

enligt diskussionen ovan är av uppfattningen att forskningen kring detta är begränsad, så tror vi att 

vi kan bidra med viss kunskap. Av den anledningen att externa program framför allt riktar sig till 

individer som redan kommit en bit på väg i sin karriär och vill komma vidare, så kommer våra 

intervjuobjekt att utgöras av kvinnor på minst mellanchefsnivå.  

 

Enligt vad som presenterats i teorikapitlet så finns en del kritik riktad mot formella mentorprogram, 

t.ex. från Ragins & Cotton (1999) och Eby & Lockwood (2005). Att tilldelas en mentor man inte 

själv valt kan förstås skapa problem på grund av personkemi och annat interpersonellt. Vi tror att 

detta kan vara ett lika stort problem oavsett kön. Med tanke på tidigare nämnda problem med cross-

gender-relationer, så vill vi dock ändå undersöka om det finns skillnader i hur kvinnliga adepter ser 

på sin mentorsrelation och dess effekter och funktioner, beroende på om deras mentor är kvinnlig 

eller manlig. Upplever adepterna lika många fördelar och förmåner, och eventuellt lika många – 

eller få – problem? Denna aspekt vill vi beakta eftersom vi bedömer att det finns en möjlighet att 

problem som eventuellt kommer att framgå i undersökningen, kan bero på relationens 

könskonstellation snarare än på själva programmet.  
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2.8. Modell – bedömning av externa mentorsprogram 

Teorierna som vi tagit del av har gett oss förståelse för vilka funktioner som är viktiga i 

mentorsrelationer, och även för vilka problem som kan uppstå. Vi kommer därför att undersöka 

vilka funktioner, fördelar och nackdelar våra respondenter upplever att de externa 

mentorprogrammen har fyllt och inneburit. Vi kommer ur svaren försöka läsa ut huruvida deras 

externa mentorer bidragit till såväl karriärmässigt som psykosocialt stöd, för att kunna jämföra detta 

mot de befintliga mentorskapsteorierna. Om några problem har uppstått, ska vi försöka koppla det 

till antingen programmet, eller genus på mentorn, eller kanske både och. Detta eftersom just genus 

har fått ett stort fokus i tidigare forskning, och antas kunna skapa problem i diversifierade 

mentorsrelationer. Genom att sammanväga resultaten hoppas vi kunna svara på om externa 

mentorprogram är effektiva och fyller sina funktioner. Vi hoppas även på att få förståelse för om det 

har någon inverkan på utfallet - och i så fall vilken – att mentorn är kvinna respektive man. 

 

 

 

 

Figur 2.8: Egen modell 
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2.9. Forskningsfrågor 

 Uppfyller externa mentorprogram de karriärmässiga och psykosociala funktioner som enligt 

presenterad teori är nödvändiga för att utgöra ett effektivt mentorskap? 

 Innebär externa mentorprogram några nackdelar och problem? 

 Kan eventuella problem som uppstått kopplas till om relationen är diversifierad eller 

homogen? 
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3. Metod 

I detta kapitel behandlas hur vi går tillväga för att besvara våra frågor och uppfylla vårt syfte med 

studien. 

 

3.1. Val av undersökningsdesign 

3.1.1 Deduktion/abduktion  

”Utifrån det man vet inom ett visst område och de teoretiska överväganden som rör detta område 

härleder eller deducerar forskaren en eller flera hypoteser som ska underkastas en empirisk 

granskning” (Bryman & Bell, 2013:31). Då vi i vårt tillvägagångssätt utgått ifrån tidigare och 

befintlig forskning som grund för vår studie, så innebär det att vår metod är deduktiv. Utifrån den 

teori vi valt att utgå ifrån, har våra specifika intresseområden och frågeställningar vuxit fram.  

 

Angående deduktiv metod så finns dock enligt Philipson (2013) en stor nackdel, nämligen att vi 

betraktar verkligheten, alltså vårt empiriska material, utifrån vår förförståelse inom området. Risken 

är med andra ord stor att vi bara kommer att leta efter – och därmed hitta - det vi redan vet, och att 

vi inte kommer att leta efter något som vi inte redan vet. Philipson menar att forskning i själva 

verket måste vara abduktiv. Forskare behöver vara medvetna om sin egen världsbild och sina egna 

åsikter, och vara öppna för att finna något oväntat. Forskare måste identifiera vad som faktiskt 

behöver förklaras. Om existerande teorier inte förklarar detta, så kan eventuellt en ny teori uppstå. 

Då vi inom det välstuderat området mentorskap har valt att fokusera på det mindre studerade 

delområdet externa mentorskapsprogram, så kan vår studie tänkas anta en abduktivt inriktad form.  

 

3.1.2 Intervjuer 

Vi har valt att genomföra vår studie med hjälp av intervjuer. Detta eftersom vårt intresse ligger i att 

undersöka individers upplevelser och uppfattningar av de mentorsprogram och mentorsrelationen de 

varit involverade i. Vi ville att respondenterna ska kunna beskriva med detta sina egna ord, då det är 

ett subjektivt fenomen vi fokuserar på. Vår undersökning kom närmare bestämt att utgöras av 

strukturerade, även kallade standardiserade intervjuer. Valet grundar sig på att en sådan design 

enligt Bryman & Bells (2013:215), underlättar såväl själva frågandet som registreringen/ 

kategoriseringen av svaren. Författarna beskriver att strukturerade intervjuer går ut på att 

intervjuaren ställer frågor till respondenten enligt ett intervjuschema som är fastställt redan i förväg. 

Syftet med detta är att kontexten ska vara densamma för samtliga intervjuer och ge respondenterna 

samma ”frågestimuli”, som Bryman & Bell (ibid.) uttrycker det. Målet är att samtliga svar ska 
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kunna sammanställas på ett jämförbart sätt, vilket endast kan bli reliabelt om svaren härrör identiska 

frågor. Olsson och Sörensen (2007:80) menar att strukturerade frågor alltid ställs i samma ordning, 

och formuleras på ett sätt som gör att de uppfattas på ett likartat sätt av alla som svarar.  

 

Valet att göra strukturerade intervjufrågor hängde även ihop med hur vi valde att gå tillväga. 

Bryman & Bell (2013:219) anger personliga intervjuer som det vanligaste tillvägagångssättet inom 

företagsekonomisk forskning. På grund av olika faktorer, som vi återkommer till i 

metoddiskussionen i kapitel 3.5, så är personliga intervjuer dock inte något som vi övervägde. Vi 

valde istället att skicka vårt frågeformulär till respondenterna via mail. Detta förstås efter att vi i 

förväg upprättat kontakt med dem, och förklarat vilka vi är, vad vi gör, och varför vi vill att just de 

ska delta i vår undersökning. Även denna kontakt togs av praktiska skäl via internet, framför allt via 

LinkedIn.com – en webbtjänst för privata och professionella nätverk. Ett par respondenter fick vi 

kontakt med tack vare hjälp från en nyckelperson inom ett av mentorprogrammen.  

 

3.2. Population och urval  

3.2.1. Population 

”Till vilken grupp av individer ska resultaten kunna generaliseras?” (Olsson & Sörensen, 

2007:69.) Den population som berörs av vår studie är kvinnor på mellanchefsnivå, möjligen med 

ambitionen att avancera karriärmässigt. Anledningen till att vi uttrycker oss på det viset, är att även 

kvinnor som inte planerar att mobilisera karriären kan bli hjälpta av en mentor att utvecklas i sin 

nuvarande yrkesroll. 

 

Ledarna – Sveriges chefsorganisation (2012) anger att enligt deras egna undersökningar samt 

Statistiska Centralbyrån, SCB, så var 25 % av cheferna i Sverige mellanchefer år 2012. Siffran 

omfattar chefer inom samtliga sektorer. Ett flertal av dessa sektorer är inte aktuella för vår studie, 

som exempelvis vård, omsorg och sociala tjänster samt offentlig förvaltning och försvar. Svenskt 

Näringsliv (2013) anger att bland deras medlemsföretag så fanns år 2012 närmare 132 000 chefer. 

Då vi misslyckats med att hitta den specifika information vi söker, och siffrorna för mellanchefer 

inte specificeras så gör vi antagandet att mellancheferna även i detta fall utgör ca: 25 % av cheferna. 

Detta skulle innebära att ca: 33 000 är mellanchefer. Svenskt Näringsliv anger vidare att kvinnor 

utgör 40 % av mellancheferna – vilket utifrån vårt antagande innebär ca: 13 200 st. 

 



 

25 

 

Vidare så anger Ledarna (2012) att 28 % av de kvinnliga cheferna som svarat i deras undersökning, 

vill avancera till en högre chefstjänst.  

 

3.2.2. Urval 

Bryman & Bell (2013:452) anger att de flesta kvalitativa undersökningar innebär ett målinriktat 

eller målstyrt urval. Ett sådant urval, ”purposive sampling”, utgör en form av icke-

sannolikhetsurval. Forskaren strävar alltså inte efter att välja ut undersökningsdeltagare på 

slumpmässig basis, utan snarare på ett strategiskt sätt för att de som väljs ut ska vara relevanta för 

forskningsfrågorna (ibid.). För att kunna undersöka ett så specifikt område som externa 

mentorskapsprogram så är det en förutsättning att välja ut personer som faktiskt har erfarenhet av 

detta och kan ge relevanta svar. Vidare så anger Bryman & Bell (ibid.) att det är vanligt att göra 

urvalet så att respondenterna skiljer sig från varandra i viktiga aspekter eller egenskaper. Vårt mål 

var från början att få ihop ett urval om 40 st. respondenter, ifrån minst 3 olika externa 

mentorskapsprogram. Önskvärt vore att fördelningen mellan kvinnliga och manliga mentorer skulle 

bli så jämn som möjligt. Vi valde att inte inkludera offentlig sektor i vår undersökning. Detta 

eftersom Ekonomifakta (2013) med hänvisning till SCB anger att andelen kvinnliga chefer under 

2000-talet ökat mest inom just den offentliga sektorn. Detta tolkar vi som att problemen inte är lika 

stora där, och därmed inte lika intressant att fokusera på i vår studie.  

 

Vi lyckades samla in empirisk data från 32 st. kvinnliga respondenter i åldrar mellan 28 och 58 år, 

som är/har varit adepter i 4 olika externa mentorprogram. Samtliga kvinnor innehar någon typ av 

chefs-/ledarposition. 19 st. (ca: 59 %) av dessa kvinnor har i mentorprogrammet haft manliga 

mentorer, medan 13 st. (ca: 41 %) har haft kvinnliga. Majoriteten är verksamma inom IT & 

Telekom, men även diverse andra tekniskt inriktade branscher finns representerade. Nedan 

presenteras de olika mentorprogrammen kortfattat.  

 

3.2.2.1. Womentor 

Detta program riktar sig till kvinnliga chefer inom IT & Telekom, som vill komma vidare och som 

av företaget bedöms ha goda karriärmöjligheter. Programmet drivs av IT & Telekomföretagen, för 

att stödja branschen att i större utsträckning ta tillvara och utveckla kvinnors kompetens som 

framtida ledare. Detta eftersom man inom branschen anser att andelen kvinnliga chefer är 

bekymmersamt låg, vilket gör att arbetsgivare får svårt att attrahera kvinnor som ska välja 

yrkesinriktning och karriär. Det 1 år långa upplägget omfattar totalt 6 heldagar, och löpande 
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mentorsamtal varje månad. Utöver det genomförs ett antal heldagsseminarier med olika 

kunskapsmoment. (womentor.se, 2013.) 

”Mentorskap är en professionell relation där mentorn är förebilden som bjuder på sina 

erfarenheter. Mentorn är samtalspartner, inspiratör och kontaktbyggare. Ett mentorskap bygger på 

ett ömsesidigt förtroende och lärande som brukar ge lika mycket till mentorn som till adepten. 

Relationen bygger på tillit och tid med samtalet som bas” (womentor.se, 2013). 

Målet är att utveckla och öka medverkande kvinnors självinsikt och självförtroende så att de är 

trygga i en fortsatt roll som chefer och ledare inom IT- och telekombranschen (womentor.se, 2013).  

23 st. (ca: 72 %) av respondenterna har deltagit i detta program, mellan åren 2009-2013.  

 

3.2.2.2. For Executive Women, FEW 

Programmet riktar sig till kvinnliga ledare som vill utvecklas och komma vidare i karriären. På 

FEW menar man att för att den utvecklingen ska kunna bli verklig, krävs också att kvinnans chef är 

delaktig i processen – varför man inom programmet tillämpar trepartssamtal med mentor, adept och 

även chef. Mentorskap handlar om dialog, och om öppenhet från båda håll. 

(forexecutivewomen.com, 2013.)  

”Att det finns för få kvinnliga ledare är en organisationsfråga med kulturell och historisk bakgrund, 

säger Eva. Män har en urgammal tradition som ledare. Och eftersom det är naturligt att mest se sin 

egen sort, så blir många kvinnor aldrig sedda” (forexecutivewomen.som, 2013). 

Målet är att hjälpa dugliga kvinnor att synas och utnyttjas för sina unika förmågor 

(forexecutivewomen.com, 2013).  

5 st. av respondenterna har deltagit i detta program, mellan åren 2007-2013 

 

3.2.2.3. Handelskammaren Mittsverige 

Programmet riktar sig till kvinnor som är chefer/ledare i företag/organisationer alternativt egna 

företagare, som dessutom vill utvecklas professionellt och personligt, få perspektiv på sin yrkesroll, 

ökad självinsikt, eller befinner sig i en tillväxtfas (egen företagare).  

”Syftet med mentorprogrammet har varit att stärka kvinnor och utveckla företagandet i regionen, 

samt lyfta fram och synliggöra kvinnors kompetens” (q-biz.se, 2013). 

2 st. av respondenterna har deltagit i detta program, åren 2008/2009 och 2011. 
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3.2.2.4. Zontas 

Programmet riktar sig till kvinnor med ambitioner och vilja att komma vidare i sina yrkesroller.  

”Vår ambition är att skapa en dynamik mellan olika yrkesgrupper och ålderskategorier samt nya 

forum för personliga och professionella kontakter över gränserna inom Zontas nätverk. Det 

moderna mentorskapet bygger på en utvecklande dialog mellan mentor och adept där fokus riktas 

uteslutande mot adepten. Mentorns roll är att kunna leda utvecklande samtal samt att lyssna, 

reflektera och återkoppla. Både mentorn och adepten utvecklas genom samarbetet. Mentorn vinner 

själv nya perspektiv genom samtalen och utvecklar sitt eget ledarskap” (zonta21.org, 2013). 

2 st. av respondenterna har deltagit i detta program, åren 2012 och 2013. 

 

3.2.3. Bortfall 

Problemet med bortfall är att personerna som inte svarar kan skilja sig från övriga personer i 

urvalet, i värsta fall i viktiga aspekter (Bryman & Bell, 2013:191). Om det finns betydande 

skillnader mellan urval och population vid ett bortfall gällande mer djupgående variabler går sällan 

att avgöra, även om man har data om de respondenterna som inte svarar (ibid). Då vi upplevde att 

många av våra respondenter var tidspressade och därmed misstänkte att alla inte skulle komma att 

svara, så bestämde vi oss från början för att acceptera ett bortfall på 10 st. av 40 – vilket innebär en 

svarsfrekvens på 75 %. Siffrorna blev sedan istället ett bortfall på 7 st. av 39, vilket gav en 

svarsfrekvens på 82 %.  

 

3.3. Genomförande av intervjuerna 

Vi använde oss av Googles sökmotor för att hitta externa mentorskapsprogram. Vi fastnade för 

Womentor, For Executive Women, Handelskammaren Mittsverige och Zontas – detta eftersom de 

alla inriktar sig på just kvinnor med ambitioner att komma vidare i sin yrkesroll, och för att de ger 

seriösa intryck med många tidigare deltagare och positiva recensioner. Därefter startade det hårda 

arbetet att komma i kontakt med adepter från deras program. Ingen av organisationerna hade 

möjlighet att hjälpa oss med några kontaktuppgifter. 3 st. av organisationerna gav däremot tillgång 

till sina adepters namn och arbetsplatser. Den sista kunde inte uppge några namn, men hjälpte 

istället till att vidarebefordra vår förfrågan samt frågeformulär. Adepterna som vi hade namn på 

försökte vi till en början kontakta via telefon, men insåg tidigt att detta inte skulle lyckas. Några 

svarade inte, och ringde heller inte upp trots lämnade meddelanden. Några svarade att de tyvärr inte 

hade tid. Det faktum att vissa adepter gått mentorprogrammen för några år sedan, innebar att en och 

annan inte heller längre fanns kvar på arbetsplatsen.  
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Istället för att spendera mer tid på ett sätt som vi anade inte skulle fungera, började vi försöka ta 

kontakt via LinkedIn.com – en webbtjänst för privata och professionella nätverk. Fördelen med 

detta nätverk var att vi kunnat hitta i princip alla vi sökte. Nackdelen var att det blev svårt för oss att 

upprätta kontakt på grund av hemsidans funktioner, som begränsar möjligheten att skicka och till 

och med bifoga information med kontaktförfrågan i de fall man inte kan ange hur man känner 

personen ifråga. Eftersom vi inte kunde ange att vi kände personerna, så fick vi nöja oss med att 

skicka en kontaktförfrågan utan förklaring, och hoppas på det bästa. Långt ifrån alla accepterar en 

sådan kontaktförfrågan från någon de inte känner. Det vi kunde göra var att skriva på vår egen 

profil, att vi efterlyser respondenter till vår C-uppsats om mentorskap. 44 st. av ca: 200 st. 

accepterade vår kontaktförfrågan. Till dessa kunde vi därefter skicka ett brev där vi berättade om 

oss, vad vi håller på med och varför det skulle betyda mycket för oss om de skulle kunna tänka sig 

att delta. Våra frågor skickades ut löpande under ca: 2 veckors tid. 39 st. tackade ja till att delta. De 

fick 2 veckor på sig att svara. Efter 2 st. vänliga påminnelser och förlängd deadline, hade vi fått in 

32 svar, vilket ger en svarsfrekvens på ca: 82 %. 

 

3.4. Bearbetning av data 

Det första steget var att lägga in samtliga respondenters fullständiga svar i en matris i Excel. 

Därefter skulle nyckelord identifieras, som nämns av flera respondenter. Det kan även förekomma 

olika ord och begrepp som står för samma saker, som då kommer att hamna under samma 

nyckelord. Dessa nyckelord samlas sedan under lämpliga underrubriker, kallade ”generic 

keywords”, som motsvarar innebörden av nyckelorden utan att de nödvändigtvis behöver uttryckas 

ordagrant i samtliga fall. Här krävs ibland en del tolkning utifrån kontexten, vad respondenterna 

egentligen menar. Efter att ha identifierat dessa nyckelord och samlat dem under respektive 

underrubriker så justerades ordningen av raderna i matrisen, för att samla de mest frekvent 

förekommande begreppen överst, och de lägst frekvent förekommande nederst. Det sista, men 

kanske mest tidskrävande arbetet gick ut på att sedan flytta matrisens kolumner, alltså 

respondenterna, för att samla de som svarat på liknande sätt i, tillsammans. Vid det här laget hade 

själva orden i rutorna bytts ut mot en gulmarkering av rutan, för att förenkla identifieringen av 

mönster visuellt. Vi upplever detta sista steg som komplicerat, då ett relativt stort antal respondenter 

i kombination med ett relativt stort antal underrubriker ger ett stort antal rutor i matrisen – vilket 

bildar en spretig bild. Om lokala mönster identifieras gällande en aspekt, så kan mönstret 

”förstöras” i en annan aspekt, på grund av att respondenterna har svarat helt annorlunda på en annan 

fråga och därmed kanske hade passat bättre tillsammans med en annan grupp i den frågan. Därför 

krävdes vid identifieringen av mönster att vi kompletterade processen med att faktiskt läsa svaren 
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utskrivna på papper, vilka kunde flyttas om och läggas i lämpliga högar. Matrisen kan ses på 

sidorna 47 och 48. 

  

Vi upptäckte under arbetets gång med att lägga in respondenternas svar i matrisen samt att 

identifiera nyckelord, att intervjufrågorna nummer ett och två går mycket in i varandra. När vi 

bearbetat svaren så har vi därför för tydlighetens skull uttryckt de första två frågorna lite annorlunda 

i matrisen än i själva intervjun. I många fall innebär detta att svaren och nyckelorden i matrisen inte 

kommer i samma ordning som i intervjun. Dock anser vi efter att ha lagt mycket tid på tolkning, att 

varje svar och nyckelord har hamnat på rätt plats i matrisen. Intervjufråga nummer fyra har för 

tydlighetens skull delats upp i två delar i matrisen. Se sidorna 46 och 47. 

 

3.5. Operationalisering 

För att med teorin som grund kunna hitta de svar vi söker i empirin, behöver frågorna som ställs i 

intervjuerna omfatta de begrepp som ska undersökas. Inspiration till intervjufrågorna är hämtad 

ifrån den forskning som finns representerad i kapitel 2.  

 

3.5.1. Mentorskapets funktioner 

För att undersöka detta delområde och svara på dess forskningsfråga, som handlar om 

mentorskapets karriärmässiga och psykosociala funktioner, så har vi till våra respondenter ställt fyra 

olika frågor; 

 

Figur 3.5.1: Egen 
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De översta två frågor kan ge oss svar på vilka funktioner mentorskapet har bidragit med, vilken 

konkret hjälp adepterna har fått. Detta för att kunna jämföra vår empiri med de befintliga teorierna 

som presenterats. Då befintlig forskning antyder att identifieringen och att kunna se mentorn som en 

förebild är viktigt för relationen mellan mentor och adept, vill vi få svar på den tredje frågan för att i 

kombination med övriga intervjufrågor kunna avgöra om detta verkligen är centralt för en god 

relation. Den sista frågan kan hjälpa oss att svara på vilken betydelse programmen och relationerna 

haft för adepterna.  

 

3.5.2. Nackdelar och problem 

Till vår hjälp för att kunna svara på vilka nackdelar och problem ett externt mentorskap kan 

innebära, har två intervjufrågor utformats; 

 

Figur 3.5.2: Egen 

För att kunna besvara om de externa mentorsprogrammen är effektiva så behöver vi även få veta 

vilka nackdelar och problem dessa innebär. Överväger fördelarna nackdelarna? Detta är också något 

vi kan koppla till de teorier som handlar om genus och diversifierade relationer. Har det uppstått 

fler problem i den relationer där mentorerna är manliga?  

  

3.5.3. Diversifierat eller homogent mentorskap 

Eftersom genus spelaren så tung roll i en del forskning kring mentorsrelationer, så ville vi ta reda på 

vad adepterna själva tror om genus betydelse. De två nedersta frågorna i tabellen nedan har redan 

presenterats tidigare, och vi har i anslutning till dem förklarat att det är av intresse att koppla dessa 

till genusfrågan för att ta reda på vilken betydelse genus har för identifieringen, och för eventuella 

problem i relationen.  

 

Gällande detta delområde ställdes en specifik fråga; 
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Figur 3.5.3: Egen 

 

3.5.4. Övriga frågor 

Inledningsvis efterfrågas förutom namn;  

 Ålder: Finns några skillnader mellan olika åldersgrupper?  

 Yrkestitel: Bekräftar att respondenten tillhör vår urvalsgrupp (minst mellanchefsnivå), samt 

kan eventuellt bli användbar om mönster skulle upptäckas som kan knytas till bransch. 

 Manlig eller kvinnlig Mentor: Då vi vet könet på mentorn så kan vi koppla svaren från fler 

frågor till denna faktor. 

 Vilket mentorprogram och vilket år: Kan bli intressant om det visar sig att det finns mönster 

som påvisar skillnader/likheter de olika programmen emellan. Att respondenterna genomgått 

programmen olika år, skulle kunna vara en förklarande faktor om eventuella skillnader 

upptäcks inom programmen. 

 

Vi valde också att lägga in två frågor bland de andra intervjufrågorna, som är kursiverade och 

utformade för att kunna utelämnas om respondenten inte finner den relevant för sig själv;  

 Om Du även haft en Mentor som själv arbetar inom samma organisation som Du, alt. en 

”informell” Mentor som Du själv etablerat en relation med utan att ha ingått i ett program, 

så kan detta anges här. 

 Om Du tidigare angivit att Du även har erfarenhet av internt Mentorskap alt. informellt 

Mentorskap, vilka för- och nackdelar ser Du med detta? 

Med hjälp av dessa två frågor så kan vi avgöra om respondenterna faktiskt har konkret erfarenhet 

som kan vara värdefull att veta exempelvis när det gäller för- och nackdelar med externt 
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mentorskap, eller gällande manliga/kvinnliga mentorer – om adepten även haft relation med mentor 

av andra könet.  

 

Följande två frågor faller inte in under tidigare underrubriker i kapitlet som hänvisar till teoretiska 

delområden, men vi trodde ändå att de skulle kunna vara av intresse för oss i vår analys; 

 Har Mentorprogrammet motsvarat Dina förväntningar och/eller hjälpt Dig uppnå de mål Du 

ev. hade satt upp? 

 Finns det något som vi inte frågat om, som Du känner att Du skulle vilja dela med Dig av 

ang. Mentorskap?  

På detta sätt har vi även försäkrat oss om att respondenterna fått möjlighet att berätta allt, då det 

annars kanske kan kännas stelare att svara på frågor i text än om man hade suttit i en personlig 

intervju och kunnat småprata ”vid sidan av” frågorna.  

 

3.6. Analysmetod  

I en kvalitativ studie så är forskaren intresserad av att spåra underliggande mönster i det insamlade 

datamaterialet (Olsson & Sörensen, 2007, s. 97). Analysmetoden Pattern-finding in qualitative data, 

av Philipson (2013) som vi kommer att använda oss av handlar just om att hitta mönster i kvalitativ 

data. Philipson anger att metoden är lämplig bland annat för studier baserade på intervjuer. Den går 

ut på att utifrån samtliga respondenters svar identifiera nyckelord och i ett flertal olika steg ”bygga” 

en matris där mönster – såväl skillnader som likheter – tydliggörs.  

 

3.7. Metoddiskussion 

Olsson & Sörensen (2007:81) anger ett antal möjliga felkällor, som vi anser har kunnat förebyggas 

genom vårt val av tillvägagångssätt. Bl.a. så anger författarna att rummet där intervjun genomförs 

har betydelse. Är det till exempel ostört? Ringer telefoner? Kan någon ”tjuvlyssna”? Genom att låta 

respondenten svara skriftligt så tycker vi att ett flertal fördelar kan uppnås; För att återkoppla till 

Olsson & Sörensen (ibid.) så kan personen själv välja var hon vill svara. Idag, vågar vi påstå, har de 

flesta tillgång till en privat dator – många bärbara sådana. Den kanske viktigaste fördelen upplever 

vi dock vara den att respondenten kan svara när den vill. Vi har stött på en del svårigheter i vårt 

sökande av respondenter, de flesta av dessa svårigheter är direkt kopplade till arbetet innan vi 

bestämde oss för att genomföra studien via internet.  
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Att genomföra personliga intervjuer var uteslutet redan från början av geografiska skäl – och 

därmed indirekt även tidsmässiga skäl. Även om det inte gäller alla, så befinner sig en stor del av 

respondenterna vi sökte i Stockholm eller runt omkring. Att försöka arrangera möten med så många 

personer under så begränsad tid som det hade blivit fråga om skulle inte vara praktiskt 

genomförbart. Vår ursprungliga tanke var att kontakta respondenterna via telefon. Detta var något 

som också innebar en del bekymmer, då vi inte fick tillgång till några kontaktuppgifter genom 

mentorprogrammen, och att vi upplevde att de få vi lyckades hitta via telefon tackade nej på grund 

av tidspress. Om vi går till oss själva och hur vi agerar när vi blir uppringda under exempelvis 

arbetstid, måltid eller familjetid, så blir svaret ofta ”nej tack”, trots att vi i de flesta fall kanske inte 

ens lyssnat på vad personen har frågat om. Som vi angett i kapitel 3.2.4. så valde vi istället att 

genomföra undersökningen via internet, närmare bestämt nätverket LinkedIn samt mail. Där var 

responsen från de vi lyckades upprätta kontakt med, betydligt mer positiv. Och det faktum att vi 

mailade ut vårt frågeformulär, erbjöd respondenten möjlighet att svara när och var det passar henne 

bäst. Att respondenterna gavs mellan 2 till 3 veckor svarstid, bidrog till att de allra flesta tog sig tid 

att svara.  

 

För- och nackdelar som Bryman & Bell (2013:221) anger med att genomföra intervjuerna 

personligen jämförs visserligen med telefonintervjuer, men vi tycker ändå att vi kan koppla en del 

av dessa även till våra nätbaserade intervjuer. En nackdel med att inte prata ansikte mot ansikte med 

personen anger författarna är att man inte kan vara säker på att man pratar med rätt person. Detta 

problem kan vi förstå vid telefonintervjuer. Dock anser vi vår metod relativt säker, då både 

webbtjänster som LinedIn samt mailkonton skyddas med personliga lösenord. Dessutom tror vi inte 

att någon som inte är insatt i vårt ämne skulle kunna besvara frågorna på ett tillfredsställande sätt. 

Bryman & Bell (ibid.) tar också upp frågan om svarsfrekvens vilken skulle kunna bli lägre om 

intervjuerna inte sker personligt, men svaren är inte entydiga.  Trots avsaknad av personlig kontakt 

så tyckte vi att vi fick så positiv respons från våra respondenter via mail, att vi inte var speciellt 

oroliga. De verkade överlag glada över att vi hade valt att studera ett ämne som var viktigt även för 

dem själva, och var därför mycket hjälpsamma. Dock var vi ändå medvetna om risken att alla 

kanske inte skulle komma att skicka in sina svar. Vi valde därför att sätta gränsen för hur hög 

svarsfrekvens vi skulle kunna nöja oss med, vid 30 st. Vi skulle därmed acceptera ett bortfall på 9 

st. av de 39 respondenter som tackat ja till att delta, vilket innebär en svarsfrekvens på ca: 77 %.  

 

En fördel tror vi, i enlighet med Bryman & Bell (2013:220), är att vi inte på något sätt – medvetet 

eller omedvetet – kan påverka respondenterna med sådant som våra personliga egenskaper, 
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kroppsspråk eller eventuella förväntningar som respondenterna skulle kunna läsa av. Enligt Bryman 

& Bell (2013:417) så innefattas i kritiken av kvalitativa undersökningar och svårigheterna med att 

replikera dessa, just att undersökningspersonerna högst sannolikt påverkas av forskarnas egenskaper 

– som exempelvis ålder och personlighet.  

 

En nackdel när ”intervjuaren” och den som blir intervjuad inte kan se varandra kan däremot utifrån 

kopplingen till Bryman & Bell (2013:221) vara att ansiktsuttryck inte kan läsas av. Som exempel 

anger författarna om det råder någon undran eller osäkerhet kring en fråga, vilket intervjuaren i 

sådant fall skulle försöka klargöra. Även Olsson & Sörensen (2007, s. 81) anger att en felkälla som 

kan förekomma vid intervjuer, är att frågor kan innehålla underförstådda antaganden om 

intervjupersonens kunskaper - vilket naturligtvis kan bli ett större bekymmer när respondenten 

svarar på frågorna på egen hand utan att intervjuaren är närvarande. Dock anser vi inte den risken 

vara stor i vårt fall, då våra respondenter i egenskap av tidigare adepter i mentorsprogram, 

rimligtvis kan antas ha betydligt större kunskaper inom både själva ämnet och tillhörande begrepp 

än vad vi själva har.  

 

Samtliga av våra respondenter innehar vad vi skulle vilja kalla lite högre befattningar, och eftersom 

alla deltagit i minst ett mentorsprogram så gör vi bedömningen att de förstår vad våra frågor handlar 

om. Denna bedömning stärks av att nästan alla har uttryckt att de tycker att vi valt ett mycket 

intressant/bra/viktigt ämne. De har varit positiva till att bidra till vår studie, och gett intryck av att 

vara väl insatta redan under vår första kontakt med dem. Därutöver så har dialogen – trots att den 

skett via internet – hållits öppen på så vis att nästan samtliga respondenter uppmanat oss att 

återkomma vid eventuella frågor eller missförstånd. Detta har minskat risken för att vi ska feltolka 

svaren. 

 

Ett litet problem som vi visserligen hade begått även om frågorna hade ställts personligen, men som 

snabbare och lättare hade övervunnits, var några bristfälliga svar. Det förekom en del korta ja- och 

nej-svar som inte gav oss så mycket information som vi hoppats på. Då frågorna skickades ut 

löpande allt eftersom respondenter accepterade, så kunde vi dock under tiden komplettera berörda 

frågor med ”Varför/Varför inte”. Detta hjälpte dock inte i samtliga fall, då vi även efter denna 

ändring fick in några ja- och nej-svar. Sådana svar, eller annars väldigt korta svar, hade kanske i 

vissa fall kunnat utvecklas om frågorna hade ställts ”live”.  Samtidigt så är människor olika, och en 

del är kortfattade även i tal och inte bara i skrift. Överlag tyckte vi dock att de som varit mest 
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kortfattade var de som skickade in svaren i sista sekund. Vi antar därmed att tidspress har legat 

bakom, och är därför ännu mer övertygade om att vi valde rätt metod - eftersom risken är stor att 

dessa personer inte över huvud taget hade gått med på en telefonintervju. Även om inte alla delade 

med sig lika mycket, så anser vi att alla svar var värdefulla.  

 

Efter att två personer bett om att få vara anonyma, så insåg vi att vi kan ha gjort ett misstag genom 

att fråga efter namn i formuläret. Detta var inget aktivt val med någon tanke bakom, utan skedde 

automatiskt utan eftertanke. Vi hoppas, och tror, inte att detta påverkat våra respondenters svar, men 

inser att det ändå finns en risk för det. Dock tror vi att det eventuellt kunnat ge mer uttömmande och 

personliga svar, snarare än annorlunda. Vi tror inte att svaren vi fått in är felaktiga. I efterhand kan 

vi tänka oss att det även varit bättre att sätta en gräns för hur lång tid som fått passera sedan 

respondenten deltog i mentorsprogrammet. En fördel med att viss tid har förflutit tror vi kan vara att 

respondenten hunnit få perspektiv till att bättre kunna utvärdera programmets effekter. Dock kan det 

bli till en nackdel om för lång tid har förflutit, En respondent från 2009 svarade på en fråga att hon 

inte riktigt mindes. 

 

3.8. Kvalitetsmått och konsekvenser  

Extern reliabilitet behandlar frågan om huruvida resultaten skulle bli desamma om en undersökning 

skulle genomföras en gång till – det vill säga replikeras - eller om resultaten har påverkats av 

slumpmässiga eller tillfälliga betingelser (Bryman & Bell, 2013:63). I kvalitativ forskning anses 

detta kvalitetsmått oftast var svårt att uppfylla på grund av att en social miljö och sociala betingelser 

inte kan ”frysas” och därmed göras replikerbar (Bryman & Bell, 2013:401). Problematiken kopplad 

till vår studie kan tänkas vara det faktum att mentorprogrammen kan genomgå förändringar över 

tid, och exempelvis börja arbeta på andra sätt eller rikta sig till andra branscher. Dock ser vi inga 

problem med replikerbarheten om undersökningen skulle göras om inom samma mentorprogram 

och med adepter från samma årskullar. Dock kan det tänkas att synen på och uppfattningen av 

kvinnor på arbetsmarknaden kommer att förändras i framtiden, vilket gör att våra resultat kanske 

endast kommer att vara relevanta under en begränsad tid. 

 

Den interna reliabiliteten fokuserar istället på medlemmarna i ett forskarteam, och att dessa ska 

komma överens om hur den insamlade datan ska tolkas. Detta har inte varit ett problem i vår studie, 

då vi diskuterat samtliga steg i vår analysmetod. Vi har båda varit överens om vilka nyckelord som 
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varit viktiga och vad de inneburit i sammanhanget. Även de mönster som hittats samt vad orsakerna 

till dem skulle kunna vara, har diskuterats och analyserats gemensamt.  

 

Validitet handlar om att bedöma om slutsatserna från en undersökning hänger ihop eller ej (Bryman 

& Bell, 2013:63). Intern validitet står för en god överensstämmelse mellan observationerna – i vårt 

fall intervjuerna – och de teoretiska idéer som utvecklas därifrån. Vi inser att detta kriterie blir 

svårare att uppfylla i en kvalitativ studie, då datan är subjektiv istället för objektiv – och slutsatserna 

därmed kommer att utgöras av tolkningar. Enligt Bryman & Bell (2013:416) så startar kvalitativa 

forskare på ett relativt öppet sätt, och preciserar efterhand sina frågeställningar – vilket kan ge 

läsaren av en sådan rapport begränsad information om varför man valt ett visst område. 

Kvantitativa forskare kritiserar detta och menar att en kvantitativ problemformuleringsfas 

inbegriper tydligare såväl frågeställningar som kopplingar till befintlig teori (ibid.). Vi håller i allra 

högsta grad med om det förstnämnda; att vi startat stort och brett för att med tiden upptäcka och 

definiera vad vi vill fokusera på. Dock anser vi inte att det behöver betyda att tydligheten i varken 

problemformuleringen, frågeställningarna eller teori-kopplingen blir bristfällig.  

 

Den externa validiteten å andra sidan handlar om i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras 

till andra sociala miljöer och situationer. Vi inser att generaliserbarhet över huvud taget kan vara 

svårt att uppnå, i synnerhet i en undersökning där urvalet inte representerar en hel population, utan 

endast en specifik grupp. Eftersom det är ett icke-sannolikhetsurval så går det inte att generalisera 

till en population (Bryman & Bell, 2103:452). Dock tror vi att vår undersökning kan uppnå en viss 

generaliserbarhet inom vårt område – det vill säga kvinnliga adepter i externa mentorprogram - då 

vi valt att utgå ifrån ett flertal olika organisationer/program.  

 

Dock har det diskuterats huruvida ovanstående begrepp är relevanta för kvalitativa undersökningar. 

Detta på grund av att begreppen främst rör mätning, vilket inte är av främsta intresse av kvalitativa 

forskare. Författare som är kritiska till kriterierna menar att begreppens innebörd behöver ändras. 

Som alternativa kriterier i samband med kvalitativ forskning anger Bryman & Bell (2013:401–402);  

Tillförlitlighet (istället för intern validitet): Att skapa en tillförlitlighet i resultaten innebär enligt 

Bryman & Bell (2013:403) att man både säkerställer att forskningen utförts i enlighet med de regler 

som finns samt att man rapporterar resultaten till de personer som är en del av den sociala 

verklighet som studeras – detta för att få bekräftat att forskaren har uppfattat den verkligheten på ett 

riktigt sätt. Vi planerar att skicka vårt färdiga resultat till två nyckelpersoner inom varsitt 
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mentorsprogram, som uttryckt intresse av att få ta del av resultatet. En av dessa personer har även 

ställt sig till förfogande om vi vill diskutera något under arbetets gång. Det faktum att 

respondenterna själva ha fått skriva ner sina svar anser vi vidare bidrar till tillförlitlighet.  

 

Överförbarhet (istället för extern validitet): Då kvalitativ forskning handlar om djup istället för 

bredd, så uppmanas forskaren att producera fylliga eller täta redogörelser för de detaljer som ingår i 

en kultur – en beskrivning för andra personer med en databas med vars hjälp de kan bedöma hur 

överförbara resultaten är till en annan miljö (ibid.). 

 

Pålitlighet (istället för reliabilitet): När det gäller trovärdighet ska kvalitativa forskare anta ett 

granskande synsätt. Det ska säkerställas att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av 

alla faser av forskningsprocessen, från problemformulering till beslut angående dataanalys och allt 

där emellan och efter (Bryman & Bell, 2013:405). Detta är något vi arbetat med genom att vara 

tydliga i samtliga delar av arbetet. Att vi antagit ett granskande synsätt tydliggörs i 

diskussionskapitlen i såväl teori- som metoddelen, samt i vår empirianalys.  

 

Ett fjärde mått är konfirmering (som motsvarar objektivitet): Forskaren ska säkerställa att denne 

agerat i god tro – att hen inte medvetet låtit personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka 

utförandet av och slutsatserna från en undersökning (ibid.). Enligt Ejvegård (2009:19) så är det svårt 

att upptäcka egna fördomar och förutfattade meningar. Han anger att i ämnen där det råder delade 

meningar, är viktigt att återge ståndpunkter från alla viktiga håll, samt där det behövs uttryckligen 

ange om ett material är taget från en partsinlaga. Vi tror visserligen att vi kan vara färgade av 

uppfattningen att kvinnor har svårare att göra karriär, eftersom detta är något som uttrycks på sina 

ställen i samhället, i exempelvis media, undersökningar och ren statistik. Dock anser vi inte att vi 

varit selektiva i vårt sökande och bearbetande av teori. Vi har inte valt bort eller föredragit specifika 

artiklar och resultat framför andra, utan anser oss ha betraktat befintliga teorier med objektiva ögon. 

Dock är det enligt Ejvegård (2009), även i vetenskapligt arbete, tillåtet att uttrycka egna åsikter, 

bedömningar och tolkningar – under förutsättning att man är tydlig med att det är ens egna. 

Subjektiva resonemang samlas lämpligen i egna avsnitt under rubriken; Diskussion eller liknande 

(ibid.), vilket vi anammat. Vad det gäller vår valda undersökningsdesign så anger Bryman & Bell 

(2013, s. 215) att standardisering av såväl frågande som registrering av svar innebär att variationen i 

respondenternas svar kan antas bero på ”verkliga/sanna” skillnader och inte på själva intervjun eller 

dess genomförande.  
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3. Empiri 

Vi kommer i detta kapitel att presentera vad vi kommit fram till i vår studie.  

 

4.1. Resultat 

Observera att respondenterna kan återkomma inom flera underrubriker till varje fråga.  

 

4.1.1. Mentorskapets funktioner 

Frågorna som tillhör detta område behandlar vad mentorsrelationen har inneburit, samt vad mentorn 

hjälpt respondenten att uppnå på det personliga respektive professionella planet. Vi har identifierat 

ett stort antal nyckelord inom området, som vi i sin tur valt att dela upp i ett relativt stort antal 

underrubriker. Dessa presenteras i fråga 1A och 1B i matrisen på sida 47. Egentligen kan endast 1 

av de 11 underrubrikerna kopplas till vad som i kapitel 2 benämns som mentorskapets 

karriärmässiga funktioner, och det är den vi kallat ”yrkesroll”. Övriga underrubriker (se fråga 1A 

och 1B i matrisen på sida 45) anser vi utgöra psykosociala funktioner. 

 

Figur 4.1.1a: Egen 

Den i särklass vanligaste funktionen som uppgetts att mentorn fyllt, är att agerat bollplank. Några 

exempel på nyckelord som vi valt att tillräkna denna underrubrik är ”diskuterat”, ”samtalspartner” 

och ”motfrågor”. Näst vanligast är funktioner som faller under underrubrikerna; 

”utmanat/pushat/coachat/” samt ”verktyg/tips/råd”. En del lokala mönster har identifierats kring 

mentorskapets funktioner, se frågorna 1A och 1B i matrisen på sida 47.  

 

Figur 4.1.1b: Egen 
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Vanligast förekommande svar är att respondenten börjat reflektera och nått insikt, mestadels om sig 

själv och de egna förmågorna och styrkorna. Relativt många har blivit hjälpta att utvecklas i sin 

yrkesroll. Ungefär hälften anser att de fått bättre självförtroende. Specifika mål har endast ett fåtal 

fokuserat på. 

 

4.1.2. Mentorns betydelse 

 

Figur 4.1.2: Egen 

13 st. tror att det hade klarat samma sak utan sina mentorer, 6 st. tror inte det. De flesta är dock 

osäkra, eller tror bara det ena eller andra till viss del. Denna sistnämnda kategori tenderar dock att 

luta mer åt det ena eller det andra hållet. Nedan ges några exempel på svar som framkom: 

”Det hade kanske tagit längre tid” (Respondent nr. 21, 2013). 

Ovanstående är ett vanligt förekommande svar.  

”Troligen hade jag tagit ungefär samma beslut och kommit framåt även utan honom. Jag har 

många kloka människor runt mig som också kan agera bollplank” (Respondent nr. 26, 2013). 

”Jag skulle inte sträcka mig så långt, men samtidigt fick jag en självinsikt som givetvis har format 

den jag är idag” (Respondent nr. 2, 2013). 

”Ja, eller kanske skulle behövt mer tid och annan typ av stöd” (Respondent nr. 29, 2013). 

 

4.1.3. Fördelar 

 

Figur 4.1.3: Egen 
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Här råder en ganska jämn fördelning mellan de olika underrubrikerna. Majoriteten har dock uttryckt 

sig i termer av/motsvarande ”öppenhet/ärlighet”. Hälften står för ”oberoende/objektivitet” 

(gentemot adeptens arbetsgivarorganisation) och 14 st. faller in under ”perspektiv”.  

”Det är lättare att ha en helt öppen dialog utan att behöva reflektera över diskussionsämnen ur ett 

taktiskt perspektiv – t.ex. hur något kan uppfattas och hur det kan inverka på min karriär. […] Ett 

vidgat perspektiv med fler infallsvinklar än om det hade varit internt” (Respondent nr. 19, 2013).  

I några svar förekommer enligt vår tolkning nyckelord från samtliga underrubriker, se exempel 

nedan: 

”Det gjorde att jag kunde vara mer öppen och rak, och jag vågade lita på att hans svar alltid var i 

mitt bästa intresse. Det gav en viktig referensram som gav mig större perspektiv på mina 

funderingar” (Respondent nr: 2, 2013).  

 

4.1.4. Nackdelar 

När det gäller nackdelar så tycks dessa vara färre än fördelarna. Knappt en tredjedel har uppgett 

några sådana över huvud taget. 

 

Figur 4.1.4: Egen 

12 st./37,5 % har angett att det finns nackdelar med externa mentorprogram, vilka främst har 

uttryckts i nyckelord som motsvarar någon av underrubrikerna ”förståelse” eller ”praktiska skäl”. 

Flest ansåg att det kan uppstå problem relaterade till mentorns bristfälliga förståelse för interna 

faktorer i organisationerna där adepterna arbetar. Några angav mer praktiska skäl. I vissa svar 

förekom båda aspekterna; 

”Nackdelar är att mentorn inte på samma sätt kan agera ”dörröppnare” inom den egna 

organisationen, eller kanske till fullo förstå hur saker fungerar” (Respondent nr: 28, 2013).  

”Vid ett internt mentorskap kommer smidigheten in, det är lätt att träffas på jobbet. Man har även 

förståelse för olika utmaningar inom samma företag” (Respondent nr. 7, 2013). 
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När det gäller för- och nackdelar i förhållande till andra former av mentorskap, så har 10 st. av hela 

undersökningens respondenter uppgett erfarenhet av andra typer av mentorskap, varav 9 st. har 

deltagit i interna program eller på annat sätt haft interna mentorer i sina arbetsgivarorganisationer, 

och 1 st. har haft en informell mentor. En knapp majoritet ur denna grupp hör till de som uppgett 

möjliga nackdelar med externa program. Några har inte direkt angivit några nackdelar, men menat 

att interna mentorer kan vara att föredra i vissa situationer; 

”Ett intern mentorskap är bra då mentorn kan kulturen i bolaget. Gäller det frågor som påverkas av 

kulturen så är internt att föredra” (Respondent nr. 27, 2013).  

”Mentorer inom organisationen passar nog bäst för juniora medarbetare som t.ex. ska lära sig ett 

nytt företag eller en ny bransch” (Respondent nr. 13, 2013). 

 

4.1.5. Problem och svårigheter 

 

Figur 4.1.5: Egen 

På frågan om några problem eller svårigheter uppstått i relationen så har majoriteten svarat ”nej” 

och ett fåtal har svarat ”ja”. Några respondenter har fallit in under båda svaren. Detta beror på hur vi 

tolkar att problemen tagit sig i uttryck. Det mest konkreta svaret vi fått återges nedan: 

”Vi var helt enkelt felmatchade” (Respondent nr. 30, 2013).  

Ett annat exempel på svar vi fått är: 

”Hon var för lik min mamma. […] Min mentor och jag kom aldrig till ömsesidigt förtroende vilket 

ledde till att det aldrig tog fart. Hon hamnade i internpolitik och förlorade sitt jobb vilket också 

satte avstånd mellan oss” (Respondent nr. 1, 2013). 

Utifrån hela intervjun att döma så uppfattar vi att ovanstående relation inte skulle ha fungerat bra 

även om de praktiska problemen inte hade uppstått. Trots att relationen inte fungerade så har denna 

respondent ändå uttryckt sig, i den avslutande öppna frågan, mycket positivt till själva programmet: 
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”Womentor är ett bra program, och träffar med andra adepter är en energikick […] Jag tycker 

också att företaget bakom som håller i programmet är bra och gav intressanta föreläsningar och 

tankeställare när vi hade möten” (Respondent nr. 1, 2013).  

 

Ovanstående respondenter är de enda som angett problem som direkt kan kopplas relationen. Det 

finns även en grupp respondenter som i denna fråga befinner sig under båda underrubrikerna. Dessa 

har angett att vissa problem har uppstått, men vi tolkar dem av olika skäl inte vara kopplade till 

relationen. Som exempel har problem av praktisk karaktär nämnts, såsom att det är svårt att avsätta 

tid samt geografiska avstånd som försvårar spontana träffar. Ett annat exempel är:  

”Eftersom min mentor jobbar i ett företag som även kan ses som ett konkurrerande företag kunde 

jag ibland känna att man inte alltid kunde prata helt öppet om kundfrågor, men det var inget större 

problem. Det viktigaste för mig var att utvecklas som chef och det gjorde jag” (Respondent nr. 8, 

2013).  

 

4.1.6. Mentorn som förebild 

Majoriteten har angett att de kunnat identifiera sig med/sett sin mentor som en förebild – i de flesta 

fall helt, i några fall delvis.  

 

Figur 4.1.6: Egen 

De flesta har uppgett att de har kunnat identifiera sig med sin mentor och/eller sett denne som en 

förebild. En fjärdedel har svarat ”nej”. En grupp har svarat ”delvis”, och återigen förekommer en 

del respondenter under flera underrubriker. Nedan visas några exempel på sådana svar. 

”Både ja och nej. Förebild i hur han resonerar kring affärsmässighet och karriär. Ingen förebild 

utifrån de uppoffringar han gjort” (Respondent nr: 10, 2013).  

”Ja, i vissa avseenden. […] I ett avseende har min mentor verkligen bidragit i den dimensionen, och 

det är i diskussioner kring balans mellan karriär/arbetsliv och privatliv” (Respondent nr. 19, 2013). 
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”Jag har inte haft mina mentorer som förebilder i deras yrkesroller, däremot som privatpersoner – 

med integritet, civilkurage och socialt ansvar. Detta är viktigt för mig” (Respondent nr. 27, 2013). 

 

4.1.7. Genus betydelse 

 

Figur 4.1.7: Egen 

Lika många tror att det har betydelse om mentorn är kvinnlig eller manlig, som de som inte tror att 

det har betydelse. En grupp faller in under ”osäker”. Att vissa svar hamnat under flera underrubriker 

beror på att en del tenderar att luta åt det ena eller det andra hållet – tolkat utifrån kontexten. 

Typiska exempel på sådana svar är; 

”Jag har svårt att svara på det, men stämmer kemin så borde inte könet spela någon roll” 

(Respondent nr. 3, 2013).  

”Nej det tror jag inte, person och kunskap går före kön. Men visst, om jag hade velat bli stärkt som 

t.ex. förhandlare hade jag nog bett om en manlig mentor då jag tror att det finns fler kunniga män 

inom just det området. […] Jag tror att könet spelar roll beroende på vad man vill uppnå med 

programmet” (Respondent nr. 25, 2013).  

 

Bland respondenterna som haft manliga mentorer förekommer svar som; Inom ett mycket 

mansdominerat yrke hade det kunnat ge andra tips och erfarenheter om hur det är att vara kvinnlig 

chef, med kvinnor blir det lätt mer privat, mer förståelse, samt att det hade känts mer avslappnat och 

lättare att prata med en kvinna, då respondenten menar att man har mer gemensamt kvinnor emellan 

och pratar med varandra på ett annat sätt. Ett par svar vi finner särskilt intressanta är nedanstående:  

”Det är viktigt för en kvinna att lära sig hur det går till. Vi spelar inte alls på samma spelplan som 

män. Det är svårare för kvinnor att ta sig vidare, så det är bra att lära sig hur spelreglerna 

fungerar” (Respondent nr. 24, 2013).  

”Om han hade varit kvinna hade han kanske behövt längre tid på sig för att övertyga mig om sin 

förträfflighet” (Respondent nr. 22, 2013). 
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Det finns alltså kvinnor som själva tycks anse att männen är ”överlägsna”.  

 

Bland de som inte tror att genus har någon betydelse, menar många att personlighet, bakgrund och 

personkemi är viktigare än könet. Någon har nämnt att det hade varit annorlunda oavsett vem annan 

mentorn hade varit, att det är individuellt och personligt. Nedanstående respondent sammanfattar 

kort vad de flesta på olika sätt uttryckt; 

”Stämmer kemin borde inte könet spela någon roll” (Respondent nr. 3, 2013). 

 

4.1.8. Har programmet motsvarat förväntningarna? 

 

Figur 4.1.8: Egen 

Majoriteten har svarat att programmet har uppfyllt förväntningarna. Frågan berör även eventuellt 

uppsatta mål och om dessa har uppnåtts. Fokus tycks dock inte ha legat på konkreta mål, utan 

framförallt på förväntningar. Endast 2 st. har uppgett att programmet inte har levt upp till 

förväntningarna. Den ena har angett att hon och mentorn blivit felmatchade vilket orsakat problem, 

medan den andra har uppgett att hon behövt mer stöd efter programmet. Denna respondent har inte 

upplevt några problem under programmets gång, och har angett att hon absolut har kunnat 

identifiera sig med och sett sin mentor som en förebild. Överlag tolkar vi att hon är nöjd med 

programmet, som var Zontas. 

 

Även i denna fråga har ett fåtal svar hamnat under fler underrubriker, vilket återigen beror på hur vi 

tolkat svaren. En har svarat ”ja” trots att hon hade förväntat sig fler nya kontakter. Det faktum att 

hon ändå svarat ”ja”, ger oss bilden av att hon inte såg nya kontakter som något av det viktigaste. 

De övriga har uppgett att deras arbetsgivarorganisationer är anledningen till att mentorprogrammet 

inte kunde uppfylla deras förväntningar; 

”Det har motsvarat mina förväntningar innehållsmässigt, men inte på utfallet. Min arbetsgivare har 

inte tagit tillvara på mina erfarenheter och följt upp/agerat utifrån att man vill satsa på mig” 

Respondent nr. 10, 2013).  
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”Målet jag satte upp förverkligades inte då det blev en omorganisation och min tjänst togs bort, 

men det var en nyttig erfarenhet” (Respondent nr. 3, 2013). 

 

4.2. Mönster 

Med hjälp av matrisen har vi kunnat urskilja en del mönster, främst vad det gäller mentorskapets 

funktioner. En del mönster har vi även lyckats identifiera främst med hjälp av svaren i text, under 

arbetets gång, snarare än med hjälp av matrisen. Detta eftersom vi har ett relativt stort antal 

respondenter och ett relativt stort antal nyckelord och underrubriker att hantera i matrisen. De 

många svaren från de många respondenterna gör att matrisen blir lite spretig och svår att få en 

helhetlig överblick av. Svaren kan exempelvis likna varandra i vissa frågor men inte i andra, men 

framför allt kräver en del svar närmare tolkning om de till exempel befinner sig mitt emellan flera 

olika alternativ. Vissa mönster vi hittat har därmed framträtt tydligare efter att vi har läst 

intervjuerna ett flertal gånger. Det visade sig exempelvis att samtliga respondenter från Womentor i 

betydande aspekter svarat mycket lika varandra, och gett en enhetlig och entydig bild av 

programmet.  
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4.3. Resultaten presenterade i matris – del 1 

 

 

Figur 4.3a: Egen bild 

 



 

47 

 

Resultaten presenterade i matris – del 2 

 

 

Figur 4.3b: Egen bild 
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5. Analys 

Vi kommer här att analysera våra resultat, och försöka förklara varför dessa ser ut som de gör. 

 

Även i detta kapitel kommer de olika frågorna ibland till viss del att gå in i varandra, då flera av 

dem hänger ihop. 

 

5.1. Mentorskapets funktioner 

Enligt Baugh & Fagenson-Eland (2005) saknar en extern mentor den nödvändiga kunskap, makt 

och inflytande som krävs för att erbjuda det karriärstöd som är specifikt för adeptens 

arbetsgivarorganisation. Dock kan den externa mentorn lika effektivt som en intern tillhandahålla 

psykosocialt stöd. Utifrån resultaten från vår studie håller vi inte riktigt med om detta. Även om vi 

bara har 1 underrubrik som behandlar yrkesrollen, jämfört med de betydligt fler funktioner som vi 

skulle klassa som psykosociala, så har fler än hälften av våra respondenter uppgett att de blivit 

konkret hjälpta i sin yrkesroll på olika sätt. Endast 2 andra underrubriker har tillräknats fler svar. 

Detta talar för att en extern mentor inte alls nödvändigtvis saknar möjlighet att ge karriärmässigt 

stöd, utan i många fall visst kan erbjuda detta för en adept från en annan arbetsgivarorganisation. 

Det höga antalet psykosociala funktioner som framkommit stöder dock att dessa tillhandahålls i 

högre grad än vad de karriärmässiga gör. Det är förstås troligt att respondenternas svar i frågan 

beror på vad de haft för syften med att delta i programmen. Kanske är det så att karriären inte stått i 

fokus i lika hög grad som exempelvis den personliga utvecklingen, vilket styrt riktningen i 

aktiviteterna i relationerna. Dock tror vi att många av funktionerna kan leda till positiv utvecklingen 

i yrkesrollen även om just utveckling i yrkesrollen i sig inte är ett primärt mål, exempelvis 

coaching, bättre självförtroende.  

 

Resultaten från Eby & Lockwood´s (2005) undersökning visade att de vanligaste funktionerna som 

rapporterades från adepterna var lärande, coachning, planering av karriären - vilket skiljer sig en del 

från resultaten från vår studie. Övriga forskare som vi refererat till i kapitel 2 har inte direkt 

specificerat funktionerna, utan snarare gett exempel. Vi kan därför inte med teorins hjälp förklara 

varför det som ut som det gör i vår undersökning.  

 

Vi har identifierat ett par lokala mönster kring mentorskapets funktioner, se frågorna 1A och 1B i 

matrisen på sida 47. Dock tolkar vi dessa som rent slumpmässiga, då det inte råder någon 
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anmärkningsvärd fördelning varken vad det gäller genus eller vilket program respondenterna 

deltagit i. Det finns med andra ord till synes inget mönster mellan respondenterna.  

 

5.2. Mentorns betydelse 

Gemensam nämnare som vi kunnat identifiera bland de som tror att de hade kunnat uppnå samma 

resultat utan sin mentor, är att majoriteten av respondenterna har haft manliga mentorer. För att ta 

reda på om det finns ett troligt samband mellan mentorns betydelse och det faktum att majoriteten 

av mentorer var manliga, har vi tittat närmare på vad gruppen anser om genus betydelse. Endast ett 

fåtal har uppgett att de tror att könet har betydelse, dessa verkar dock för övrigt nöjda med 

programmet. Vi tror därför inte att det haft någon negativ påverkan att mentorn var manlig.  

 

Utifrån övriga frågor uppfattar vi ovanstående respondenter överlag positiva till programmen. 

Samtliga har exempelvis uppgett att de antingen helt eller delvis kunnat identifiera sig med/sett sin 

mentor som förebild. Endast 2 st. har angett att programmet inte motsvarat deras förväntningar, 

varav den ena svarat att det berodde på hennes arbetsgivare snarare än på programmet. Eftersom vi 

fått en övervägande positiv uppfattning från respondenterna så tror vi inte att det nödvändigtvis 

behöver ha en negativ betydelse att de tror att de skulle klarat sig utan sina mentorer. Många svar 

tyder på att adepterna ändå sett mentorerna som värdefulla. Vi tror att denna grupp helt enkelt satt 

ett stort värde på sin mentor, men inte sett relationen som en absolut nödvändighet för att lyckas. 

Fördelningen av respondenterna från respektive program i frågan anser vi inte vara 

anmärkningsvärd med tanke på hur fördelningen av samtliga respondenter ser ut. 

 

Inte heller bland respondenterna som svarat att de inte hade kunnat uppnå samma sak utan sin 

mentor, har vi hittat någon förklaring till varför de svarat som de gjort. På frågan om huruvida 

respondenterna har kunnat identifiera sig med/sett sin mentor som förebild, finns samtliga alternativ 

representerade, och ingen anmärkningsvärd genusfördelning föreligger. 

 

Statistiken från vår undersökning i denna fråga talar emot Ragins (1989) som menar att mentorskap 

är högst nödvändigt, möjligtvis avgörande för kvinnor som vill avancera. Att artikeln är över 20 år 

gammal innebär att många faktorer kan ha förändrats sedan dess. Utvecklingen för kvinnor på 

arbetsmarknaden verkar ha gått framåt. Dock ifrågasattes detta även då, av Burke & McKeen 

(1990) som menade att det inte behöver vara så att alla framgångsrika kvinnor måste/bör ha en 

mentor. Enligt studien så hade kvinnliga adepter visserligen större framgångar i arbetslivet, men 
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visade samma goda psykologiska välbefinnande som de kvinnor som inte hade en mentor. Då vi 

haft svårt att hitta någon förklaring till varför respondenterna svarat som de gjort inom grupperna, 

samt att våra resultat stöder Burke & McKeen, så tror vi att det hela kan beror på vad man anser att 

man uppnått. En del respondenter inriktar sig mer på karriär, medan andra fokuserar mer på 

personlig utveckling. Det kan, med hänvisning till respondent nr. 26, även bero på vad man har för 

nätverk omkring sig i övrigt. Dessutom tror vi det kan vara högst individuellt, vad man anser sig 

klara av ensam och inte. En självklar faktor är förstås mentorsrelationens kvalitet, men detta 

avseende anser vi oss kunna avfärda i just vår studie, då våra respondenter enligt tidigare diskussion 

generellt visat sig positiva till såväl mentorn som relationen.  

 

Om vi tittar närmare på teorier kring varför mentorskap är nödvändigt, så anger Akande (1994) att 

mentorn exempelvis kan verka för att göra högsta ledningen uppmärksam på hens adept – vilket är 

ett första viktigt steg till avancemang. Anledningen till att vår studie tyder på att många anser sig 

kapabla att egentligen klara sig utan mentorer, är mest troligt att våra respondenter redan tagit minst 

ett första steg till avancemang, då samtliga redan innehar befattningar på olika typer av chefsnivåer. 

Då vi fått uppfattningen att det är vanligt att externa program riktar sig just till minst mellanchefer, 

så kan det vara så att externa mentorprogram inte alltid i den meningen utgör en nödvändighet.  

 

5.3. För- och nackdelar med externa mentorer 

Vi tror egentligen inte att denna fråga bör analyseras för mycket i hopp om att finna mönster. 

Visserligen kan svaren möjligtvis påverkas lite av hur respondenterna upplevt de mentorprogram de 

deltagit i, men de fördelar respektive nackdelar som ett externt mentorskap i sig kan erbjuda tror vi 

ligger utanför ramarna för de specifika programmen. Vi fann inte heller i denna fråga någon 

anmärkningsvärd fördelning i hur de olika programmen fanns representerade i de olika 

svarsalternativen. Vi uppfattar att respondenterna utgått ifrån externa mentorskap överlag, att det är 

det externa mentorskapet som sådant som står i fokus och inte de specifika mentorprogrammen.  

Tilläggas bör att en del respondenter deltagit i flera olika typer av mentorskapsrelationer, och dessa 

svarar därför utifrån egen erfarenhet.  

 

Burke & McKeen (1990) beskriver med hänvisning till Levinson (1979) vad en adept behöver lära 

sig av en mentor för att avancera, och räknar exempelvis upp organisationens politik, standarder, 

normer, vilken den bästa vägen in i organisationen är och hur man gör sig synlig. Vi håller därför 

med respondenterna som menar att interna mentorer är bättre i vissa situationer, som exempelvis för 
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juniora medarbetare. Eby & Lockwood (2005) undersökte vilka fördelar som deltagande i 

mentorsprogram bidrog med samt vilka problem som uppstått. De vanligaste fördelarna som 

rapporterades från adepterna var lärande, coachning, planering av karriären och psykosocialt stöd. 

Vanliga problem som framkom i intervjuerna var missmatchning av adept och mentor, svårigheter 

med schemaläggning och geografiskt avstånd. Vi anser att våra resultat överensstämmer ganska bra 

med Eby & Lockwood´s. Även om det skiljer sig åt i vilken ordning fördelarna (som i vårt fall 

motsvarar mentorskapets funktioner) räknas upp som viktigast, så finns alla representerade. 

Problemen som nämns överensstämmer också med vad som framkommit i våra intervjuer. 

 

Baugh & Fagenson-Eland (2005) skriver att i dagens ständigt föränderliga och turbulenta 

arbetsmiljöer sker karriärutvecklingen allt mer över organisationsgränser, och människor arbetar 

inte längre för samma arbetsgivare i hela sina yrkesverksamma liv. Detta menar författarna borde 

innebära att även mentorsrelationer med fördel kan vara vad de kallar interorganisatoriska. Dock 

finns enligt författarna fortfarande vissa begränsningar för vad en extern mentor kan erbjuda. De 

menar att för en adept som önskar stanna hos sin nuvarande arbetsgivare kommer en intern mentor 

troligtvis vara till mer hjälp. En extern mentor kommer sakna såväl nödvändig kunskap, makt som 

inflytande för att tillhandahålla det karriärstöd som är specifikt för just den organisationen som 

adepten arbetar inom. Att agera förebild samt ge psykosocialt stöd kan en extern mentor däremot 

göra lika effektiv, även om det kan innebära vissa svårigheter kopplat till exempelvis geografiska 

möjligheter att träffas ansikte mot ansikte. Medan en extern mentor kan ha lika god förståelse för en 

adepts utvecklingsbehov, så kan de denne dock ha mindre kännedom om de möjligheter som finns 

där adepten befinner sig. I detta finner vi gott stöd för våra egna resultat, då just praktiska 

situationer samt brist på förståelse är det som våra respondenter angett som problem. Dock har vi 

inte erhållit något svar som tyder på att interna mentorer hade varit bättre om man önskar stanna hos 

sin arbetsgivare. Ingen av respondenterna har nämnt detta, och vad vi vet så har endast 1 respondent 

bytt arbetsgivare efter programmet – vilket vi tolkar som att adepterna inte planerat att sluta hos sin 

nuvarande organisation. Visst har exempel angetts på situationer där interna mentorer är att föredra, 

men dessa fokuserar främst på juniora medarbetare som ska lära sig organisationen.  

Baugh & Fagenson-Eland (2005) beskriver även en betydande fördel med externt mentorskap, 

nämligen hjälp med att synas inom en hel profession, snarare än bara inom en organisation. Några 

exempel på att detta kan stämma är nedanstående svar; 

”Möjlighet till extern exponering” (Respondent nr. 19, 2013).  
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”Jag tror att mitt namn nämnts av min mentor i olika sammanhang vilket gjort att jag fått chanser 

jag inte annars skulle fått” (Respondent nr. 24, 2013).  

En egen reflektion som väcks från vår sida är att de hinder och barriärer som fokuserats i kapitel 2.3 

främst handlar om att inleda en mentorsrelation. Ragins & Cotton (1991) skrev exempelvis att 

kvinnorna i deras undersökning rapporterade fler barriärer för att påbörja ett mentorskap - skaffa sig 

en mentor - än vad männen i undersökningen gjorde. Dessa hinder var av både könsrelaterad 

mellanmänsklig karaktär och organisatorisk karaktär. Nu åsyftas främst hinder då mentorn är man – 

vilket om man ska tro många teorier oftast är fallet inom organisationen. Här kan vi alltså se en klar 

fördel med ett externt program. I och med att allt sköts av en utomstående organisation uppstår 

varken några problem med att initiera relationen, eller problem av organisatorisk karaktär – med 

vilket vi tolkar att författarna menar hur andra medarbetare uppfattar och ställer sig till relationen. 

Ragins, Townsend & Mattis (1998) rapporterade från en studie att eftersom kvinnor är 

underrepresenterade på de högre positionerna så utgör kvinnliga mentorer minoritetsgrupp inom 

många organisationer. Även om artikeln har några år på nacken så uttrycker samtliga av de 4 

mentorprogram i vår studie att dessa problem kvarstår än idag. Detta innebär därför ytterligare en 

fördel, då de externa organisationerna tycks ha större tillgång till kvinnliga mentorer än vad 

adepternas arbetsgivarorganisationer har.  

 

Även om det inte är vad vi främst fokuserar på, så har vissa respondenter fått oss att tänka på att 

externa mentorsprogram kan innebära nackdelar för arbetsgivaren. Russel & Adams (1997) anger 

som vi nämnt i kapitel 2.1 att företag kan dra fördelar av mentorskap i form av exempelvis ökad 

produktivitet bland de anställda, förbättrat organisatoriskt åtagande, samt lägre personalomsättning. 

Ur ett organisatoriskt perspektiv menar författarna att mentorskapet har blivit accepterat som en 

nyckelresurs för utveckling av ledarskapstalanger. Detta grundar sig dock på internt mentorskap. 

När det gäller externt mentorskap, kan detta se annorlunda ut. 

”Under tiden för mentorsprogrammet så tog jag faktiskt beslutet att sluta efter 14 års anställning 

hos min arbetsgivare. Det var säkerligen inte arbetsgivarens förhoppning att det skulle hända när 

man satsat på en anställd. Dock tror jag inte det är ovanligt att så sker då man sätter igång mycket 

tankar om vad man vill” (Respondent nr. 16, 2013). 

Flera uttalanden från intervjuerna stödjer denna uppfattning, om än indirekt. Enligt en respondent 

har mentorn fått henne att fråga sig själv om hon befinner sig på rätt ställe. En annan har blivit 

uppmanad att arbeta för organisationer som står för samma värderingar som hon själv. Ett frekvent 

återkommande påstående är också att mentorn har hjälpt till att definiera nästa steg i karriären. 
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Risken finns att ovanstående inte alltid kommer att leda till något fördelaktigt för företaget. Vi tror 

att det som många respondenter uppgett vara en stor fördel med externa program - att mentorerna är 

oberoende och objektiva gentemot adeptens arbetsgivare och endast ser till adeptens bästa – kan 

vara en stor nackdel för arbetsgivaren. En annan nackdel nämns nedan: 

”Det kan kännas utlämnande att dela med sig av så mycket, beroende på vem mentorn är och vilken 

organisation denne representerar i sitt yrkesliv. I efterhand så vet mentorn en hel del om mina och 

företagets svagheter, vilket vi får hoppas stannar hos henne” (Respondent nr. 25, 2013). 

Även om detta endast nämnts av 1 respondent, så kan det teoretiskt bli en betydande nackdel i 

sämsta tänkbara situation. Något vi dock anser nödvändigt att tillägga här är att det förstås inte är 

mentorns mål att få en adept att byta arbete, men om adepten under mentorstidens gång kommer till 

insikten att hon inte är nöjd med sin arbetssituation och det därför är dags att byta arbetsgivare - så 

kan detta kanske i förlängningen vara bra för företaget också. En medarbetare som inte trivs och 

känner sig nöjd med sin situation kanske inte presterar lika bra längre. 

 

5.4. Problem som uppstått  

Morrison & Von Glinow (1990) menar att indikationer tyder på att mentorsrelationer är svårare att 

hantera när det gäller kvinnor. Vår studie har dock gett en överlag positiv bild av relationerna till 

mentorerna. Vi stöder därför snarare Dreher & Ash (1990) som till skillnad från Morrison & Von 

Glinow, inte tror att mentorsrelationer fungerar sämre för kvinnor. Detta eftersom vi endast fått in 2 

svar som anger problem med själva mentorsrelationen. Den ena av dessa respondenter har deltagit i 

Womentors program och haft en kvinnlig mentor. Bland de 23 st. som deltog i Womentors program 

utgör denna respondent en mycket liten andel. Den andra, som representerar FEW:s program, utgör 

en betydligt större andel bland de 5 som deltagit i det programmet. Vi tittade därför närmare på 

svaren ur denna sistnämnda grupp, för att bilda oss en uppfattning om huruvida de överlag verkade 

nöjda med programmen – vilket vi tyckte var en aning svårt att bedöma. Exempelvis anser vi att 3 

av de andra från FEW uppgett tvetydiga svar på frågan om programmet motsvarat deras 

förväntningar. Ett exempel på detta är; 

”Jag hade inga tydliga mål eller överdrivna förväntningar. Mentorn skulle kunna vara aktivare och 

bereda plats i sina nätverk. Det krävs rätt mycket eget initiativ för att det ska hända. Väldigt lite 

händer av sig själv bara för att man har en mentor” (Respondent nr. 26, 2013). 

Respondenten som svarat att hon och mentorn var felmatchade har av naturliga skäl även svarat att 

programmet inte motsvarat förväntningarna. Detta kan jämföras med respondenten från Womentor, 

som trots att problem uppstod i själva relationen, uttryckt sig mycket positivt till programmet ifråga 
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om huruvida det motsvarat förväntningarna. Då vi uppfattade att respondenten från FEW utöver 

själva relationen till mentorn även var mer negativt inställd till själva programmet än vad 

respondenten från Womentor var, så skulle det alltså kunna finnas en koppling till själva 

programmet.  

 

Vi skulle vilja titta närmare på respondent nr. 8 som vi nämnde i kapitel 4.1.5, och hennes svar: 

”Eftersom min mentor jobbar i ett företag som även kan ses som ett konkurrerande företag kunde 

jag ibland känna att man inte alltid kunde prata helt öppet om kundfrågor, men det var inget större 

problem. Det viktigaste för mig var att utvecklas som chef och det gjorde jag” (Respondent nr. 8, 

2013). 

Respondenten har deltagit i Womentors program. Även om problemet inte utgjorde ett stort sådant i 

den aktuella situationen, så skulle det dock kunna göra det i andra situationer beroende på vad 

adepten önskar få ut av relationen. Vi tror att risken för att detta problem ska uppstå blir större i ett 

program som är så branschinriktat som Womentor är. Dock har vi i en av de andra intervjuerna 

tolkat det som att Womentor ger möjlighet att byta mentor om det skulle behövas; 

”Nu var vår matchning bra […] Om vi inte hade passat ihop skulle jag kunnat få en ny mentor” 

(Respondent nr. 20, 2013).  

Om vi förstått det rätt så hade respondent nr. 8 därmed kunnat be om en annan mentor om hon hade 

upplevt detta som ett betydande problem.  

 

Förutom Morrison & Von Glinow´s påstående att mentorsrelationer skulle vara svåra att hantera för 

kvinnor, vilket avsnittet inleddes med, så beskriver även McCarty, Hukai & McCarty (2005) samt 

Ragins & Cotton (1996) problem som kvinnor kan stöta på i en mentorsrelation – då mentorn är 

manlig. De menar att kvinnor kan uppleva svårigheter att närma sig mentorn på grund av sexuella 

aspekter. Inte heller detta är något vi uppfattat vara fallet i vår studie, men en respondent har 

däremot nämnt att hon hört talas om problem av raka motsatsen; 

”Jag har dock hört talas om att känslor kan uppstå i en man/kvinna-situation” (Respondent nr. 7, 

2013).  

 

Eby & Lockwood (2005) beskriver en del problem som ofta tillskrivs de unika egenskaperna hos 

den formella mentorskapsrelationen, och dess skillnader från informella relationer. Exempelvis så 

initieras relationen av en tredje part - istället för av ömsesidig ”attraktion” - vilket kan leda till att 
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man inte trivs lika bra tillsammans eller inte kan identifiera sig med varandra. Detta gör det förstås 

svårare för mentor och adept att utveckla en nära och förtroendefull relation. Dessutom kan 

specifika mål, tids- och riktlinjer som ofta förknippas med formella mentorskasprogram, sätta 

gränser för samspelet. Resultaten från vår studie har dock påvisat förvånansvärt få relationsmässiga 

problem. Vi har inte frågat respondenterna om hur matchningen gick till, men utifrån några av 

svaren vi fått så uppfattar vi att man i åtminstone Womentor har mycket att säga till om själv; 

”Jag var mycket tydlig när jag skulle välja mentor, med vilka egenskaper jag värdesätter högt” 

(Respondent nr. 7, 2013).  

Inte heller några mål, tids- eller riktlinjer har framkommit bland problemen. Några har snarare sett 

programmets riktlinjer som något positivt. 

”En extern organisation stod för ramarna vilket jag tyckte var väldigt bra” (Respondent nr. 18, 

2013).  

 

Vi tror att skillnaden mellan Eby & Lockwood´s bild av formellt mentorskap som problematiskt 

och vår betydligt mer positiva bild, kan tillskrivas de externa programmen. Matchningen verkar i de 

flesta fall ha varit framgångsrik, vilket vi tror kan bero på att mentorprogrammen har ett större antal 

mentorer att erbjuda samt att adepterna har stort inflytande själva. Internt inom en organisation är 

tillgången till mentorer säkerligen mer begränsad, vilket innebär att det kanske inte finns många 

personer att välja på. Gällande riktlinjer så är organisationerna som står bakom programmen 

specialiserade på mentorskap, vilket adepternas arbetsgivarorganisationer sannolikt inte är på 

samma sätt.  

 

Problem kan även uppstå på grund av just arbetsgivarorganisationen. Viktigt i samband med 

mentorprogram är bland annat enligt Glass Ceiling Commission (1995) att det finns stöd från 

högsta ledningen, och att programmet ska vara uppbyggt på företagets mål. Här åsyftas visserligen 

interna program, men vi tror utifrån svar vi fått att detta är lika viktigt vid deltagande i externa 

program; 

”Sogeti har inte tagit tillvara på mina erfarenheter och följt upp/agerat utifrån att man ville satsa 

på mig. […] Det viktigaste med mentorskap är att företaget som skickar iväg sina adepter har en 

tydlig plan för vad man önskar åstadkomma när programmet är slut” (Respondent nr. 10, 2013).  
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5.5. Mentorn - En förebild?  

Vi är här intresserade av att titta på om genus har betydelse, då forskning i vårt teorikapitel står för 

att diversifierade relationer bidrar till sämre identifiering. Bland de 19 respondenter som haft 

manliga mentorer så har ca: 79 % kunnat identifiera sig med/sett sina mentorer som förebilder. 

Bland de 13 respondenter som haft kvinnliga mentorer har ca: 85 % kunnat identifiera sig med/sett 

sina mentorer som förebilder. Siffrorna antyder alltså att kvinnliga mentorer i större utsträckning än 

manliga, fungerar som förebilder för kvinnliga adepter. Om vi dock bortser från siffrorna och tittar 

närmare på hur respondenterna ordagrant har svarat, så har endast 2 respondenter med kvinnliga 

mentorer uppgett svar som vi tolkar har en koppling till det faktum att mentorn är en kvinna - dessa 

fokuserar på hur det är att vara kvinna i tekniktung och mansdominerad bransch, samt balans mellan 

arbete och familjeliv och att vara mor och fru.  Övriga svar antyder inte på något sätt att mentorn 

som förebild har något med genus att göra. Inte heller bland de respondenter som hade manliga 

mentorer tolkar vi att svaren baseras på faktorer som kan kopplas till genus.  

 

Ensher & Murphy (1997) menar att ju mer likheter i exempelvis värderingar och perspektiv, desto 

nöjdare var adepterna i studien och desto mer uppgav de att de gillade sina mentorer - vilket kan 

kopplas till psykosociala funktioner som exempelvis identifiering. Detta tycker vi att vi har fått 

bevisat för oss i vår egen studie från ett flertal respondenter. Dock tolkar vi inte att genus har någon 

betydande del i detta, man kan exempelvis ha samma värderingar trots att man är av olika kön.  

Ensher & Murphy (1997) konstaterade även att de kvinnliga mentorerna i deras undersökning inte 

gav mer psykosocialt stöd än de manliga mentorerna. Tharenou, Latimer & Conroy (1994) fann i 

sin studie att kvinnor har ett större behov av uppmuntran, vilket främjar deras utbildning, utveckling 

och slutligen deras avancemang i karriären. Författarna tror vidare, till skillnad från Ensher & 

Murphy, att kvinnliga mentorer erbjuder betydligt mer psykosocialt stöd än manliga mentorer. Vi 

har erhållit ett svar som skulle kunna tyda på detta; 

”Kanske. Det kan hända att vi hade behandlat andra frågor, men jag tror inte det. När jag var 

ledsen en gång så sa han att han inte kunde trösta mig, bara hjälpa mig framåt genom mina 

motgångar. Jag vet inte om en kvinna hade svarat samma sak” (Respondent nr. 7, 2013).  

Ett svar räcker inte för att dra några slutsatser – men vi ställer oss öppna till att det skulle kunna 

stämma.  

 

Scanduraa & Williams (2001), Ragins & Cotton (1999) och Vincent & Seymour (1994) står 

samtliga för att en homogen mentorsrelation är att föredra, då dessa är starkare än diversifierade vad 
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det gäller psykosociala funktioner, som att adepten finner likheter och kan identifiera sig med sin 

mentor och därmed kan se denne som en förebild. Resultat från Sosik & Godshalk (2000) studie 

tydde på att kvinnliga mentorer i högre grad fungerade som förebilder - men i mindre grad bidrog 

till karriärsutveckling – än manliga mentorer. Vi har kunnat konstatera att adepterna med kvinnliga 

mentorer i högre grad – om än inte mycket - sett sina mentorer som förebilder, än adepterna med 

manliga mentorer. När vi tittade närmare på de respondenter som angett att de fått konkret hjälp i 

sin yrkesroll, så visade det sig att 10 st. av dessa hade manliga mentorer och 8 st. hade kvinnliga. 

Detta utgör att ca: 53 % av de manliga mentorerna bidrog till konkret karriärutveckling, medan ca: 

62 % av de kvinnliga gjorde detsamma. Som vi nämnt tidigare så kan det spela roll vad 

respondenterna hade för syfte med att delta i programmen, om de var karriärinriktade eller ej. Dock 

anser vi att siffrorna talar för att kvinnor inte bidrar mindre till karriärutveckling än män. Ragins 

(1997) menar vidare att det krävs upplevda likheter för att kunna identifiera sig med varandra, vår 

studie tyder på att det inte är ett krav att man är av samma kön för att uppleva likheter mellan 

varandra. 

 

Vi vill här i likhet med föregående kapitel nämna Eby & Lockwood (2005), som menar att det 

faktum att relationen initieras av en tredje part kan leda till att man inte trivs lika bra tillsammans 

som om relationen hade uppstått spontant mellan adept och mentor, eller inte kan identifiera sig 

med varandra – vilket gör det svårare för mentor och adept att utveckla en nära och förtroendefull 

relation. Vi tycker dock att 79 % respektive 85 % är ganska höga siffror för de som faktiskt kunnat 

identifiera sig med sin mentor och/eller sett denne som en förebild. Vi tror att även detta kan bero 

på att de externa programmen är skickliga på att matcha adept och mentor, och att de har tillgång 

till ett stort urval. Gällande det faktum att mentorerna är externa så undersökte Fagenson, Marks & 

Amendola (1997) skillnader mellan relationer där adepterna var underordnade sina mentorer och 

relationer där de inte var det. Det påvisades inga skillnader i adepternas syn på sina mentorer som 

förebilder.  

 

Eby & Lockwood (2005) anger vidare att motivationen kan skilja sig åt mellan formella och 

informella mentorer. Formella mentorer kan vara mindre motiverade eftersom de ibland deltar i 

programmet av andra skäl än att hjälpa adepterna att växa och utvecklas. Detta är inget 

återkommande problem i vår studie, men en respondent har faktiskt uttalat något liknande; 

”Jag fick en känsla av att han var med i programmet mest för att det skulle öppna nya nätverk för 

honom” (Respondent nr. 30, 2013). 
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5.6. Genus betydelse för relationen  

Ragins (1997) skriver att interpersonella likheter förenklar kommunikationen, vilket leder till att en 

relation lättare kan utvecklas. Detta är enligt författaren en faktor som talar emot diversifierat 

mentorskap. Vi vill här lyfta fram ett av svaren vi fått; 

”Det kanske hade känts mer avslappnat och lättare att prata med en kvinna än med honom, oavsett 

nivå. Man har trots allt, enligt mig, mer gemensamt kvinnor emellan och pratar med varandra på 

ett annat sätt” (Respondent nr. 10, 2013). 

Visserligen talar ovanstående uttalande för att Ragins kan ha rätt, men då lika många i vår studie har 

svarat att de tror att könet spelar roll, som de som inte tror det, kan vi inte uttala oss om huruvida 

vår studie stöder detta eller ej. Det hade vi egentligen inte kunnat oavsett hur fördelningen hade sett 

ut, då svaren förutom i ett fåtal fall endast baseras på vad respondenterna tror. Här hade frågan fått 

ett tillförlitligare svar om samtliga respondenter hade har haft erfarenhet av både manliga och en 

kvinnliga mentorer. Det kan finnas betydande skillnader mellan manliga och kvinnliga mentorer, 

men vår undersökning är inte omfattande nog för att svara på detta. Vi kan vidare tänka oss att vissa 

respondenter kan ha rätt i att könet kan spela roll beroende på syftet med relationen. Att män är 

bättre än kvinnor på det ena eller andra är ett subjektivt påstående, men vi har stött på andra svar 

som stöder att syftet kan påverka om en kvinnlig eller manlig mentor är bäst, exempelvis 

respondent nr. 1 som svarat att hon önskade sig en kvinnlig förebild då det inte fanns några sådana i 

hennes arbetsgivarorganisation – hon hade bara haft manliga chefer och arbetade bara med män. 

För hennes del kan det i allra högsta grad vara betydelsefullt att mentorn är en kvinna, utan att 

direkt värdera endera könet som generellt bättre eller sämre på det ena eller andra.  

 

5.7. Har programmen motsvarat adepternas förväntningar? 

Just i denna fråga tror vi det är svårt att dra några generella slutsatser, då ju förväntningarna kan 

vara väldigt olika från person till person. Detta är inte något som vi frågat specifikt efter, då vi sett 

denna fråga som ett komplement till den övergripande bilden av hur respondenterna uppfattat 

programmen.  

 

 Kram (1983), Burke & McKeen (1990) och Chao (1997) beskriver alla en mentorsrelation som en 

flerårig process bestående av olika faser som alla står för olika funktioner, vilket de externa 

mentorprogrammen i vår studie åtminstone inte tidsmässigt lever upp till. Dock anger Fagenson-

Eland, Marks & Amendola (1997) att Ragins & McFarlin (1990) i en undersökning fann att adepter 

med kortare mentorskapsrelationer erhöll ett bättre mentorskap än de adepter som hade längre 
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relationer. Då vi inte lyckats hitta primärkällan till detta så vet vi inte vad påståendet grundar sig på, 

men vi håller med Ragins & McFarlin om att en mentorsrelation kan fungera mycket bra även om 

det pågår under en kortare period. Vi tror dock att de kan skilja sig åt i den aspekten att de som 

deltagit i vår studie är (minst) mellanchefer och därmed redan har börjat att avancera. Våra 

respondenter kanske inte är i behov av samma typ av mentorskap som tidigare nämnda forskare 

åsyftar. Vi vill dock uppmärksamma ett uttalande från en av våra respondenter; 

”Jag skulle vilja säga att det tar längre tid än man kanske tror att bygga upp en bra 

mentorsrelation. Det var först efter ett halvår som jag kände att det började ge något, då vi hade 

lagt ganska mycket tid på att lära känna varandra och kunde lämna de ytliga diskussionerna” 

(Respondent nr. 28, 2013). 

Då detta svar är ensamt i sitt slag så antar vi att detta kan vara högst individuellt, hur lång tid det tar 

att exempelvis känna förtroende för en annan människa. Säkerligen kan även personkemin också 

spela roll.  

 

5.8. Övrigt: Tillägg i den öppna frågan  

Vi ställde avslutningsvis en öppen fråga för att ge respondenter som tycker att de inte kunnat berätta 

allt under intervjun, möjlighet att lägga till vad helst de ville. En del utnyttjade denna möjlighet, och 

vi vill lyfta fram 2 av dessa: 

 

”En mentor är bra att ha i allmänhet. I synnerhet om man är kvinna och kommer från skolan ut på 

arbetsmarknaden. Hade jag gått ut skolan idag och börjat arbeta så hade jag skaffat mig en (minst) 

10 år äldre mentor från dag ett” (Respondent nr. 27, 2013).  

Russell & Adams (1997) anger att fördelarna för adepten kan vara så pass värdefulla för 

utvecklingen, att det bör utgöra ett av de större övervägandena - att försöka hitta en mentor. Hos 

respondenten ovan finner vi stöd för vikten som så många forskare påtalar när det gäller mentorer i 

början av karriären för de som önskar avancera. Även om vårt urval består av, och vårt fokus i 

studien egentligen är kvinnor som redan kommit en bra bit på väg i sin karriär, så fann vi detta 

påstående intressant. Här vill vi slå ett slag för interna program, då en nyutexaminerad, nyanställd 

medarbetare annars kanske inte ens känner till möjligheterna med en mentor. 

 

”Det mest värdefulla var att vi var en grupp adepter” (Respondent nr. 11, 2013). 
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Även om denna respondent är ensam om att ange detta som det viktigaste, så har ett flertal uttryckt 

sig positivt om det faktum att de fick möjlighet att träffa andra adepter. Detta kan kanske vara en 

fördel gentemot interna program, då det nog inte är lika vanligt med gruppaktiviteter internt.  

 

5.9. Mönster 

5.9.1 Programmen  

Vad det gäller de olika externa mentorskapsprogrammen så uppfattar vi att respondenterna i 

Womentor överlag verkar vara nöjdast. Det kanske inte alltid ser ut så enbart utifrån matrisen, då en 

del svar i den kan verka negativa, men detta beror på att det inte går att visa hur nyanserade svaren 

är när man bara plockar ut nyckelord och klassificerar dessa i underrubriker. För att verkligen kunna 

tolka helhetsbilden krävs en fördjupning i hela svarstexten. Vi tycker att adepterna från Womentor 

har gett en generellt mycket positiv bild av programmet, detta eftersom vi fått en positiv uppfattning 

angående varenda intervjufråga.  

 

Visserligen har majoriteten svarat att de tror att det hade kunnat uppnå detsamma även utan sin 

mentors hjälp. Dock uppfattar vi, som vi redan nämnt i kapitel 5.1.2, inte att detta behöver vara 

något negativt – huvudsakligen för att respondenterna verkar så nöjda i övrigt. Vi tror därför inte att 

detta har något att göra med att mentorn brister på något vis, utan helt enkelt att dessa kvinnor tror 

att de har förutsättningarna för att lyckas på egen hand. Något som ytterligare stöder vår uppfattning 

är att många av de som svarat ”nej”, har lagt till ett ”men” – som pekar på att de ändå sett sin 

mentor som värdefull. Som exempel har respondenter angett att de skulle begått fler misstag, behövt 

mer tid, mentorn har varit en god hjälp och ett gott stöd, och att det har underlättat enormt att ha en 

mentor. Generellt tycker vi att respondenterna från Womentor har angett många fördelar och få 

nackdelar med externa program. Visserligen handlar detta inte så mycket om det enskilda 

programmet som externa program överlag, men kanske kan det tänkas att upplevelserna av 

programmet till viss del påverkat svaren.  

 

Endast 1 av de 23 respondenterna från Womentor har svarat att programmet inte har motsvarat 

förväntningarna vad det gäller utfallet – vilket berodde på att hennes arbetsgivarorganisation inte 

följde upp efteråt och tog tillvara på hennes erfarenheter. Detta är inget som kan tillskrivas 

programmet som sådant. Innehållsmässigt svarade respondenten att det motsvarade hennes 

förväntningar. Resultatet är därför egentligen att samtliga upplevde att programmet motsvarade 

deras förväntningar. Många har dessutom använt starka uttryck i svaren, för att ge några exempel så 
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har ett flertal svarat ”Absolut!”, flera har angett att programmet överträffat deras förväntningar, och 

det förekommer även flera gånger att det har varit ett mycket bra och väl genomfört program. Ett 

par av anledningarna till framgången verkar vara att de lyckas bra med matchning mellan adept och 

mentor, samt att organisationen erbjuder mer än bara mentorsträffar – såsom temadagar och 

föreläsningar. Den enda respondenten som upplevt problem med sin mentor, har trots detta talat 

mycket gott om programmet.  

 

Endast 1 respondent har svarat att problem uppstått i själva mentorsrelationen, vilket till viss del 

berodde på personkemi och till viss del på praktiska orsaker. Ett fåtal andra har angett praktiska skäl 

som exempelvis geografiska – vilket vi inte anser på något vis kan kopplas till programmet. Vi vill 

dock återigen uppmärksamma respondent nr. 8 som vi tidigare nämnt, som inte kände att hon kunde 

diskutera riktigt allt då hennes mentor arbetade för ett företag som konkurrerade med hennes 

arbetsgivare. Hon upplevde inte detta som något större problem då det viktigaste för henne var att 

utvecklas – vilket hon tycker att hon gjorde. Dock kan detta bli ett problem i ett program som riktar 

sig till en och samma bransch, och risken är att man hamnar i relation med en ”konkurrent”. 

Respondent nr. 8 är i övrigt mycket nöjd med programmet.  

 

Majoriteten har svarat att du kunnat identifiera sig med sin mentor. Ett fåtal har inte kunnat det, 

men har ändå varit nöjd med programmet. Ett flertal har svarat ”delvis”, vilket vi egentligen inte 

tror behöver ha en negativ betydelse. Som någon respondent nämnt så är vi alla olika. Det vore inte 

rimligt att alla skulle kunna identifiera sig med varandra på alla plan. 14 st. av Womentors 

respondenter hade manliga mentorer och 9 st. hade kvinnliga, vilket vi tycker tyder på en relativt 

jämn fördelning – med tanke på att den samlade bilden av både kapitel 1 och 2 är att det råder brist 

på kvinnliga mentorer. Sammanfattningsvis har vi utifrån tolkningen av svaren på samtliga frågor 

fått bilden av att Womentor har mycket nöjda adepter. Kan detta bero på att det är en 

branschinriktad organisation? Erbjuder deras mentorer något specifikt för branschen? 

 

Nu kan vi tyvärr inte få en rättvis bild då vi inte lyckats samla ihop ett lika stort urval från de andra 

programmen. Vi kan bara dra vaga slutsatser. Vi har 2 respondenter från Zontas. Den ena har inte 

avslutat programmet ännu, det pågår fortfarande. Den andra behövde mer stöd efter att programmet 

hade avslutats. Bland de 5 som deltog i FEW så har inte någon direkt svarat att programmet 

motsvarat förväntningarna helt och hållet. Visserligen berodde det i ett fall på arbetsgivaren. 1 

verkar vara delvis nöjd, då hon trots att hon svarat ”ja” angett att hon hade förväntat sig lite mer. 1 
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respondent är rakt igenom missnöjd med programmet, som bland annat misslyckats med 

matchningen. Överlag får vi en tvetydlig bild av programmet, vilken lutar mer åt det negativa hållet 

än mot det positiva. Vad det gäller Handelskammaren Mittsverige så uppfattar vi dessa 

respondenter i likhet med Womentors, utan att här utveckla alla svar, mycket nöjda med 

programmet. Dock räcker inte dessa 2 respondenter till för att vi ska kunna jämföra programmet 

med Womentor. Det fantastiska med Womentor tycker vi är att vi lyckats få ihop ett relativt stort 

antal respondenter, och samtliga av dessa verkar helt nöjda – till och med i det fall problem faktiskt 

har uppstått. Programmet lovordas trots detta.  

 

5.9.2. Genus 

Vi hade utifrån den teori vi läst förväntat oss att hitta mönster mellan de diversifierade relationerna 

och de homogena, men det har vi till vår förvåning inte gjort. Det skiljer sig visserligen något åt i 

frågan om respondenterna kunnat identifiera sig med sin mentor/sett denne som en förebild. 

Siffrorna 85 % för de kvinnliga mentorerna respektive 79 % för de manliga, som tidigare 

presenterats, utgör en så pass liten skillnad i denna studie att vi tror att den kan vara rent 

slumpmässig.  

 

Ca: 37 % av respondenterna med manliga mentorer tror att genus har betydelse, och att det hade 

blivit annorlunda om mentorn hade varit av det andra könet. Siffran för respondenterna med 

kvinnliga mentorer är ca: 62 % - vilket är betydligt högre. Vi finner inga tänkbara svar på detta i 

vårt teorikapitel. Dock tror vi inte att detta heller har så stor betydelse. Huruvida respondenterna 

tror att genus har betydelse eller inte, behöver inte påverkas av vilket kön deras mentor har. Den 

bild man har av könsroller och genus tror vi nämligen är djupare rotat än så.  

 

De respondenter som hade manliga mentorer har i lika hög grad som de respondenter som hade 

kvinnliga respondenter svarat att programmen motsvarat deras förväntningar – alla utom 

respondenterna från FEW som samtliga hade manliga mentorer. Som vi dessutom nämnt i kapitel 

5.2.1 så har dessa respondenter som grupp gett en överlag mer negativ bild av sitt program än 

övriga respondenter. Därför tror vi att detta snarare har att göra med programmet i sig, än det 

faktum att mentorerna var manliga. En alternativ förklaring som vi kan tänka oss är att programmet 

i sig kan ha påverkats av det faktum att programmet domineras av män. Vi har inge uttalade siffror, 

men då vi tittat närmare på mentorerna som presenteras på programmets hemsida, så kan vi endast 
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hitta 1 kvinna bland ett betydligt större antal män. Kan det vara så att programmen påverkas positivt 

av en jämnare könsfördelning, som till exempel den som verkar råda hos Womentor?  

 

Vad det gäller genus så trodde vi inte att så många av våra respondenter skulle ha haft kvinnliga 

mentorer. Ragins & Cotton (1996) menar att på grund av det låga antalet kvinnliga ledare så är det 

dubbelt så stor chans/risk att en kvinna får en manlig mentor tilldelad till sig i ett mentorprogram. 

Vi tycker att könsfördelningen hos mentorerna är förvånansvärt jämn. Vi tror att detta beror på vad 

vi redan nämnt ett flertal gånger, att externa program verkar ha en större tillgång till mentorer av 

båda könen än vad en ensam organisation i egenskap av arbetsgivare har att erbjuda i sina interna 

program - vilket är vad Ragins & Cotton åsyftar.  

 

5.10. Slutsats 

Vi svarar här på våra forskningsfrågor. 

 Uppfyller externa mentorprogram de karriärmässiga och psykosociala funktioner som enligt 

presenterad teori är nödvändiga för att utgöra ett effektivt mentorskap? 

Det tycker vi generellt att de gör. Det finns små avvikelser, vilka vi tror beror på specifika 

situationer eller de specifika programmen. Generellt uppfattar vi att ett externt program har 

förmågan att erbjuda de funktioner som enligt den befintliga forskningen krävs för att utgöra ett 

effektivt mentorskap. I vissa situationer kan dock internt mentorskap ändå vara att föredra.  

 Innebär externa mentorprogram några nackdelar och problem? 

Ja, att ett program är externt kan innebära en del nackdelar och problem. Dock anger 

respondenterna inte alls lika många nackdelar som fördelar. Fördelarna överväger hos samtliga. 

Problem verkar framför allt vara rent praktiska. Dock verkar nackdelar och problem främst 

uppstå i specifika situationer, och kan ofta bero på vad syftet med deltagandet programmet är.  

 Kan eventuella problem som uppstått kopplas till om relationen är diversifierad eller 

homogen? 

Vi upplever inte i något fall att några problem eller nackdelar har berott på genus hos mentorn. 

En del respondenter har uppgett att genus kan påverka vissa faktorer, men ingen har angett att 

detta på något vis har varit problematiskt – utan menar bara att vissa saker hade kunnat bli 

annorlunda.  
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5.11. Diskussion 

Vissa begränsningar förekommer i vår studie. Vi hade önskat en jämnare fördelning mellan 

programmen. Det bästa hade varit att få lika många svar från samtliga program, för att ge en mer 

rättvis bild. I brist på detta har en del slutsatser dragits på ganska svag grund.  

 

I egenskap av kvalitativ studie så baseras alla resultat och slutsatser på våra tolkningar. Styrkan hos 

vår studie är att respondenterna själva har skrivit ner sina svar och att det därmed inte kunnat uppstå 

några missförstånd, men att vi inte själva pratat med respondenterna kan samtidigt vara en svaghet. 

Identifieringen av nyckelord och kategoriseringen i underrubriker bygger allt på tolkningar, varpå vi 

därmed inte kan garantera att någon annan hade kommit fram till exakt samma resultat. Vad det 

gäller just tolkning av svar så hade vi i vissa fall kunnat dra nytta av att fråga respondenterna vilka 

förväntningar och mål de hade med sitt deltagande i programmen.  

 

Önskvärt hade varit att fler respondenter hade haft erfarenhet av mentorer av båda könen. 

Respondenterna hade då haft mer på fötterna i genusfrågan och kunnat ge en rättvisare bild av till 

exempel skillnaden mellan manliga och kvinnliga mentorer.  

 

Vår studie utgår endast ifrån adepternas perspektiv. Vi har under arbetets gång kunnat konstatera att 

det hade varit nödvändigt att undersöka externa mentorsprogram även ur arbetsgivaorganisationens 

perspektiv. Detta är därför ett förslag från vår sida på fortsatt forskning.  

 

5.12. Avslutande kommentarer 

För att återkoppla till teorin och knyta ihop det hela med vårt syfte och våra forskningsfrågor, så vill 

vi avsluta med att kort sammanfatta våra analyser av respektive område. 

 

De viktigaste funktionerna som de externa mentorsprogrammen inneburit är enligt våra tolkningar 

av resultatet från denna studie att de hjälpt respondenterna att reflektera och komma till insikt, att 

mentorerna har fungerat som bollplank, samt erbjudit konkret hjälp i adepternas yrkesroller. I 

jämförelse med teorier vi läst och presenterat i kapitel 2, exempelvis Eby & Lockwood´s (2005), så 

listas inte funktionerna i samma ordning. Överlag så anser vi dock våra resultat ändå stämma 

ganska väl överens med befintlig forskning. Detta eftersom vi tolkat att de funktioner som enligt 
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samlad teori är viktiga i mentorskapsrelationer, även förekommer i våra intervjusvar. Detta innebär 

att de externa mentorsprogram som ingår i vår studie, i enlighet med vad den befintliga forskning 

som vi presenterat står för, faktiskt bidrar med de nödvändiga funktionerna som mentorsrelationer 

bör bidra med. Vad det gäller ordningen, vad som egentligen är viktigast, så är detta dels något 

individuellt för adepterna och det kan därmed inte förväntas att samtliga studier ska leda till exakt 

samma resultat. Dels så är vår studie inte tillräckligt omfattande för att ifrågasätta andras resultat.  

 

Vår studie visar att adepterna upplever att det finns fler fördelar än nackdelar med externa 

mentorsprogram – dock beroende på syftet. Vissa situationer kräver interna mentorer. Vi tror 

återigen att resultaten beror på att våra respondenter redan tagit minst ett första steg till 

avancemang, och inte längre stöter på samma svårigheter som ofta avses i de befintliga 

mentorskapsteorierna. Se exempelvis Burke & McKeen´s (1990) hänvisning till Levinson (1979) 

om vad man behöver lära sig för att kunna avancera. Vidare så verkar förvånansvärt få problem 

enligt vår uppfattning ha uppstått. Endast ett fåtal upplevde problem direkt kopplat till relationen. 

De problem som faktiskt uppstod var rent praktiska, då adept och mentor inte befinner sig på 

samma arbetsplats – problem som även Eby & Lockwood (2005) beskrivit.  

 

Att det finns de som inte, respektive bara delvis sett sina mentorer som förebilder, tycker vi 

egentligen inte är konstigt. Alla är olika och därmed vore det orimligt att förvänta sig att alla skulle 

kunna identifiera sig med varandra. Dock verkar adepterna generellt positivt inställda till 

programmen, även i de fall de svarat nej på denna fråga. Kanske är inte identifiering så viktig som 

tidigare teorier menar? Jämför till exempel med Eby & Lockwood (2005) som menar att en 

mentorsrelation kan bli lidande av att adept och mentor inte kan identifiera sig med varandra. 

 

Vår studie tyder inte på att genus behöver ha någon stor betydelse, vilket motsäger en hel del av de 

tidigare teorierna, framför allt Ragins (1997). Visst har en del respondenter angett att vissa saker 

hade blivit annorlunda med en mentor av det andra könet, men därmed inte sagt att de på något sätt 

hade blivit bättre eller sämre, eller att diversifierade relationer är mer problematiska. De teorier vi 

presenterat i kapitel 2 som fokuserar på skillnader mellan manliga och kvinnliga mentorer, har 

främst behandlat att det ena könet är bättre eller sämre på att tillhandahålla den ena eller andra 

funktionen. Detta ser vi inget stöd för i vår studie. Varken vad det gäller exempelvis identifiering 

eller den konkreta hjälpen i yrkesrollen, ser vi någon skillnad mellan adepterna som haft manliga 

och kvinnliga mentorer – därtill tycker vi att vi lyckats uppnå en relativ jämn fördelning kring detta. 
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Främst verkar skillnaderna mellan manligt kvinnligt ligga i kommunikationen och i vissa fall 

förståelse, då de flesta adepter arbetar inom mansdominerade branscher. Så visst tror vi att det kan 

finnas vissa skillnader, men frågan är om dessa är av någon stor vikt i det stora hela, då 

mentorskapets funktioner trots allt verkar kunna uppfyllas oavsett genus.  
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7. Bilaga: Intervjufrågor 

 

Det går bra att svara på frågorna direkt i Word-dokumentet, och det finns givetvis 

ingen begränsning för hur mycket Du får skriva!  

 

Namn: 

Ålder:  

Arbetsplats:  

Yrkestitel:  

Manlig eller Kvinnlig Mentor?  

Vilket Mentorprogram har Du deltagit i, och vilket år?  

 

Om Du även/istället haft en Mentor som själv arbetar inom samma organisation som 

Du, alt. en ”informell” mentor som Du själv etablerat en relation med utan att ha 

ingått i ett program, så kan detta anges här: 

 

 

**************************************************************** 

Vad har Mentorsrelationen inneburit för Dig, d.v.s. vad har Din Mentor hjälpt Dig att 

uppnå? 

 

Vad har Din Mentor gjort för att hjälpa Dig att utvecklas på det personliga och det 

professionella planet?   

 

 

Upplever Du att det Du uppnått inte hade kunnat uppnås utan Din Mentors hjälp?  
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Vilka för- och/eller nackdelar ser Du med att Mentorn och programmet kommer från 

en extern organisation?  

 

Om Du tidigare angivit att Du även/istället har erfarenhet av internt Mentorskap alt. 

informellt Mentorskap, vilka för- och/eller nackdelar ser Du med detta?  

 

Upplever Du att några problem eller svårigheter av något slag har uppstått i 

relationen med Din Mentor?  

 

Upplever Du att Du kunnat identifiera Dig med Din Mentor/sett Din Mentor som en 

förebild? Varför/Varför inte?  

 

Tror Du att något hade blivit annorlunda om Din Mentor hade varit av det andra 

könet, och i så fall vad?  

 

Har Mentorprogrammet motsvarat Dina förväntningar och/eller hjälp Dig uppnå de 

mål Du ev. hade satt upp?  

 

Finns det något som vi inte frågat om, som Du känner att Du skulle vilja dela med 

Dig av ang. Mentorskap?  

 

 

 

 

 

Vi är mycket tacksamma över att Du tagit Dig tiden att svara på våra frågor för att 

bidra till vårt Examensarbete! 

/Caroline Torstensson & Annika Jonsson 

 


