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I detta arbete har en studie om kunskapsutbytet mellan mentorer och adepter 
genomförts. De medverkande i studien är alla mentorer och adepter som har 
meverkat i ett mentorskapsprojekt som riktade sig till personalvetarstudenter. 
Studenterna parades slumpmässigt ihop med yrkesverksamma mentorer från 
arbetslivet. Syftet med vår studie var att ta reda på effekterna av ett 
mentorskapsprojekt i form av vilket kunskapsutbyte som skedde och kan ske 
mellan adepter och mentorer. Detta genom att ta reda på mentorernas och 
adepternas egna uppleverlser kring deras kunskapsbidrag samt den kunskap de 
själva ha fått genom mentorskapsrelationen. Vår problemformulering handlar om 
vilket kunskapsutbyte som sker mellan mentorer och adepter i ett 
mentorskapsprojekt för personalvetare. Arbetet inleds med en bakgrundsdel om 
ämnet samt en teoretisk anknytning som behandlar de fyra f:n om kunskap, fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet. För att besvara frågeställningen 
genomfördes sex stycken intervjuer med tre mentorer och tre adepter. Resultatet 
bearbetades med hjälp av de fyra f:n och utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 
Resultatet visade att det har skett ett utbyte i form av kunskap gällande alla fyra 
former av kunskap men med mest vikt på förståelsekunskap. Slutsatsen som 
dragits genom studien är att det är viktig att ledarna av mentorskapsprojekt noga 
planerar informerar och vägleder de medverkande för att ett så stort 
kunskapsutbyte som möjligt ska kunna ske.   
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1. INTRODUKTION 
Mentorskap har under de senaste årtiondena blivit allt vanligare både inom utbildningar 
och i arbetslivet.  Syftet med mentorskap handlar om att utveckla deltagarna genom ett 
utbyte av kunskaper och erfarenheter (Ahlström 2002). Idag finns det tunt med forskning 
inom området och många tidigare studier är inriktade på jämnställdhet på arbetsplatsen 
(Westlander 2008). 

Mentorskapsbegreppet och projekt inom området är något vi som studenter har stött på i 
flera sammanhang. Inom flertalet kurser på personal och arbetslivsprogrammet har vi 
kommit i kontakt med teorier om vad en sådan relation kan bidra med samt hur ett 
mentorskapsprojekt på bästa sätt bör styras. Teorier är lätta att läsa in men hur ser det 
egentligen ser ut i praktiken? Vad kan relationen mellan en mentor och adept i i ett 
mentorskapsprojekt för personalvetare i själva verket bidra med? Det är frågor som vi nu 
ställer oss. För att ta reda på hur mentoskap fungerar i praktiken inriktar vi oss i denna 
studie på ett mentorskapsprojekt som drivs av ett fackförbund och samordnas av en 
styrelse bestående av studenter. Projektet riktar sig till mentorer från arbetslivet som 
slumpmässigt blir ihopparade med adepter från universitetet. Alla mentorer arbetar med 
personal i någon form eller har erfarenhet av egenföretagande. De medverkande ska 
följas åt under minst ett års tid där adepterna och mentorerna själva bestämmer hur, när 
och var de ska träffas, kunskapsutbytet ligger alltså i deras egna händer. 

Studien riktar sig till alla som är intresserade av mentorskapsprojekt och hur relationen 
och kunskapsutbytet mellan mentorer och adepter ser ut i praktiken. 

2. Bakgrund 
 I detta avsnitt följer en beskrivning av bakgrunden till ämnet av denna undersökning. 
Centrala begrepp inom kunskap och mentorskap beskrivs för att ge läsaren en större 
förståelse för undersökningens mening och innebörd.  Tidigare forskning inom ämnet 
mentorskap har belysts och en teoretisk anknytning redovisas. Denna förankring kommer 
sedan att ligga till grund för undersökningen och den slutliga diskussionen. 

2.1Historisk bakgrund               

Det finns en gammal tradition av mentorskap i den gamla Grekiska gudasagan. Mentorer 
blev de som levde ett gott liv. Att vara en mentor var ett förtroendeuppdrag och deras 
uppgifter var att agera stöd till andra parter, det som idag kallas för adepter. Inom den 
grekiska kulturen var mentorskapet ett sätt att förstärka eller ersätta föräldraskapet. 
Barnen fick då en mentor som ofta var en äldre man som föräldrarna ansåg skulle fungera 
som gott föredöme för sina söner. Dessa mentorer skulle i sin tur försöka överföra sina 
färdigheter och erfarenheter till den nästkommande generationen. Mentorn var både en 
vän, en rådgivare och en lärare (Ahlström 2002). Samma princip av lärande skedde under 
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medeltiden då grupper av människor hade som uppgift att strukturera upp olika yrken. 
Äldre erfarna män fick i uppgift att ta sig an yngre, oerfarna pojkar. De gav pojkarna 
husrum och lärde dem allt de kunde så att de tillslut själva blev mästare. Ofta tog pojken 
över verksamheten när den äldre mästaren blev för gammal. 

Det informella mentorskapet som inte behöver vara uttalat har också en plats i historian. 
Att denna typ av mentorskap även förekom förr går att urskilja genom äldre 
forskningsrapporter, populärlitteratur och personliga vittnesmål. Det informella 
mentorskapet skedde då ofta precis som idag inom ett yrke eller vid karriärsutveckling 
(Murray & Owen 1992). 

1987 utvecklade en organisation inom den privata sektorn ett mentorskapsprojekt vid 
namn Ruter dam och var en av de första organiserade mentorskapsprojekten i Sverige. 
Detta projekt finns än idag och de arbetar för att utveckla ledarskap för kvinnor. Flera 
andra mentorskapsprojekt växte fram i Sverige under sent 1800-tal främst var de 
inriktade på kvinnor och målet var bland annat att ökad jämställdhet, kompetensbevaring 
och ledarskap (Lindgren 2000). 

2.2 Mentor- en definition                                                                             
    

Under snart 3000 år har det förekommit olika typer av begrepp för ordet mentor, som 
betytt ungefär samma sak, exempel på det är; klient, mecenat och mäster. De har alla 
gemensamt att de talar om en person som gynnar en annan människa på något sätt 
(Lindgren 2000). Enligt den grekiska mytologin om Odyssés, lämnade kungen av Itacha 
en dag sin son hemma med sin kloka rådgivare. Rådgivarens namn var Mentor, därav har 
ordet fått sin betydelse och betyder en tänkande man (Mathisen 2009). Ordet mentor har 
utvecklats till ett begrepp som används när man talar om en person som är smart och har 
gott anseende. Denna person har ett intresse av att hjälpa till att stötta en yngre eller 
mindre erfaren person (Lyons, Scrogging & Rule 1990). Nationalencyklopedin definierar 
en mentor som en uppfostrare och lärare som vägleder en yngre mer oerfaren person i 
dennes utveckling. Ofta kan det vara en chef som fått i uppdrag att ta sig an en 
medarbetare (www.ne.se). 

Det finns likheter mellan den definitionen och F Shea´s (2002) som menar att mentorns 
uppgift traditionellt sätt är att hjälpa en person med mindre erfarenhet, genom stöd och 
samtal. Mentorn bör vara en god lyssnare och ta sig an adeptens problem samt komma 
med feedback. Mentorn ska även hjälpa sin adept till förmågan att lösa problem på ett sätt 
som denne själv eftersträvar. Han eller hon ska se till att adepten får den information som 
behövs i sammanhanget samt blir konfronterad med nya infallsvinklar och resonemang. 
En mentor har expertis i sitt område och besitter kunskap och erfarenhet som adepten kan 
dra nytta av. För att mentorskapet ska bli lyckat måste mentorn ha viljan och förmågan att 
dela med sig av sitt kunnande på ett konstruktivt sätt. (Westlander 2008). 

Hultman & sobel (1994) menar att det finns olika innebörder i vad en mentors uppgift bör 
vara och tar upp fyra olika roller för ett lyckat mentorskap. Mentorn ska vara en 
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samtalspartner, kontaktsbyggare, inspiratör och utbildare. Genom dessa roller är 
mentorns uppgift att försöka finna svar på adeptens frågor, förmedla kontakter, stötta 
samt ge möjlighet till lärande (Hultman & Sobel 1994). Det finns en hel djungel av 
begrepp för ordet mentor. I denna uppsats väljer vi att utgå från Gordon F Sheas 
definition av en mentor: 

Mentoring can be defined as a significant, long-term, beneficial 
effect on the life or style of another person, generally as a resault 
of personal one-on-one contact. A mentor is one who offers 
knowledge, insight pespective or wisdom that is especially useful 
to the other person (F Sheas 2002:8). 

2.3 Adept- en definition 

Den person som står i relation till mentorn kallas för en adept eller lärjunge som 
Nationalencyklopedin förklarar begreppet (www.ne.se). Likt begreppet mentor finns det 
många olika synonymer på adept; skyddsling, befordringskandidat, lärjunge, invigd 
lärjunge, lärling, kandidat, aspirant och protegé som är ett av de engelska orden, är bara 
några få exempel (Granberg 2011). I Sverige används vanligtvis ordet adept som är 
latinskt och betyder lärjunge eller elev (www.ne.se). Adept är en person med viljan att 
utveckla en specifik kompetens med hjälp av vägledning från en mentor med expertis 
inom de områden som adepten intresserar sig för (Westlander 2008). Enligt Granberg 
(2011) är en adept en person som är på väg någonstans ofta inom en organisation. Det 
finns flera olika mål beroende på organisation.  I en organisation kan syftet vara att öka 
möjligheterna till personlig utveckling medan det i en annan kan vara att en person kan 
vara tilltänkt till en framtida position, exempelvis en ledande befattning. 

Ofta förknippas en adept med en yngre person som får stöd och rådgivning av en äldre, 
men så behöver fallet inte vara. Mentorskapsrelationer kan förekomma i alla åldersnivåer 
men inom utbildningar är det vanligast att adepten är en yngre person som får stöd av en 
äldre erfaren mentor (Lindgren 2000). En adept kan kännetecknas genom att denne tar 
ansvar för sin egen utveckling, har potential för att nå högre höjder, är intresserad av 
utmanande uppdrag och är mottaglig för feedback och handledning. Adepten kan med 
hjälp av sin mentor få chans att utveckla sin yrkesskicklighet, kompetens, kunnande och 
även erfarenhet för att komma vidare i karriären (Murray & Owen 1992). I denna uppsats 
väljer vi att utgå från Westlanders definition av adept; 

Adepten är någon som söker ledning i utvecklingen av specifik 
kompetens, självmedvetande och skicklighet i tidigt skede. 
 (Westlander 2008:63) 

2.4 Mentorskap- relationen mellan en mentor och adept 

I ett mentorskap ingår det alltid två personer, en mentor och en adept. Relationen bör vara 
ömsesidig och båda parterna bör genom relationen inneha ett utbyte (Lindgren 2000). Det 
handlar om ett utbyte där kunskap och erfarenhet är centrala delar. Enligt Ahlström 
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(2002) kan inte relationen vara helt jämställd och hon menar att det i så fall skulle handla 
om två samtalspartners och inte en mentorskapsrelation. Hon menar att adepten ska vara 
den part som står i centrum. Murray & Owen (1992) förklarar relationen som något som 
sker medvetet och involverar en person med mer erfarenhet och kunnande än den andre. 
De menar att målet med relationen är att den mer erfarna ska hjälpa den andra i dennes 
utveckling av kompetenser. 

Heery och Noon (2001) beskriver mentorskapet som att en person med bred erfarenhet 
som har en relation med en kollega där syftet är att skapa förutsättningar för att denna 
person ska kunna utvecklas. Genom mentorskapet ska den yrkesskicklighet och tysta 
kunskapen som mentorn innehar föras vidare till personen med mindre erfarenhet. 
Mentorskapet bygger på regelbundna träffar där mål, behov och önskemål ska vara 
utgångspunkterna. Genom samtal byggs det ofta upp en personlig relation mellan 
mentorn och adepten som leder till ett utbyte på olika plan (Lindgren 2000). Vid 
mentorskapsträffarna ska kunskapsutbytet vara en central del och mötena bör planeras i 
förväg för att underlätta reflekterande, öppna och vidgande samtal (Egidius 2008). 
Murray & Owen (1992) talar om att adepter kan ha två olika slags utbyte av sin mentor, 
dels kan det handla om förbättrade karriärmöjligheter och dels om personlig utveckling. 
Den förstnämnda kan i bästa fall yttra sig genom snabbare karriär, högre lön och bättre 
jobbmöjligheter. Den personliga utvecklingen bidrar med ökad självinsikt och 
självförtroende som kan ligga till grund för en framtida karriär på både ett privat plan och 
det yrkesrelaterade. 

Det är inte bara adepten som kan få ut något av mentorskapet utan även mentorn får ett 
utbyte av relationen. Ofta kan det bidra med; ökad självkänsla, nytänkande, vänskap, 
status, prestige samt fullgörande av egna utvecklingsbehov (Murray & Owen 1992). 
Eftersom mentorn och adepten är i olika faser i livet innebär det att mentorn ofta får en 
uppdatering av en annan värld än den som denne själv befinner sig i, vilket kan bidra till 
nya perspektiv och ökad motivation. Att vara mentor är ofta ett hedersuppdrag och kan ge 
upphov till en känsla av värde och ökad status (Mathisen 2009). 

2.5 Olika former av mentorskap 

Det finns i huvudsak två former av mentorskap, formellt och informellt. Ett formellt 
mentorskap är strukturerat, organiserat och programinriktat medan det informella är ett 
resultat av att människor möts och bildar en mentor-adept relation som till viss del är 
oplanerad (Murray & Owen 1992). Det formella mentorskapet drivs ofta genom ett 
projekt och det finns en start- och en slutpunkt. Ofta har arrangörerna för projektet 
tydliga riktlinjer på hur det ska gå till, det finns ett tydligt fokus på adeptens förmåga att 
utvecklas samt att nå sina egna och projektets mål (Mathisen 2009). Ett formellt 
mentorskap är en bra form eftersom det går att kontrollera och kvalitetssäkra den 
ömsesidiga utvecklingen. Genom organisering och struktur finns det bra förutsättningar 
för att utveckla personliga mål och få stöd i hur de på bästa sätt ska nås. I det formella 
mentorskapet finns även verktyg som kan ligga till grund för att motivera till en 
beteendeförändring, denna typ av mentorskap kan även förebygga problem som ibland 
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uppstår i relationen. Det kan handla om att parterna i relationen inte kommer överens om 
en viss sak. Då kan det finnas metoder i det formella mentorskapet som hanterar denna 
typ av problem, exempelvis en stödperson. Bara för att det uppstår ett problem behöver 
inte den framtida relationen ta skada, den kan vara nyttig för båda parter men även för 
organisationen i stort. En annan sak som bör nämnas när vi skriver om det formella 
mentorskapet är att de ansvariga för projektet har möjlighet att utvärdera mentorskapet 
efter avslutad period exepelvis genom att samla in data om de medverkandes upplevelser 
(Murray & Owen 1992). Enligt Chao (2009) är nackdelen med det formella mentorskapet 
att intensiteten blir lägre eftersom parterna är bundna till ett slags kontrakt. 

I det informella mentorskapet är relationen inte tvungen och därför ökar ofta intensiteten 
mellan parterna. Eftersom relationen har vuxit fram naturligt leder detta ofta till ökad 
motivation och relationen sträcker sig ofta även utanför arbetslivet. I ett informellt 
mentorskap finns det ingen överenskommelse eller tidsbegränsning vilket gör att 
relationen ofta pågår under längre perioder (Chao 2009). Det spontana mentorskapet 
fortgår så länge båda parter anser att det ger dem något och att det fyller ett behov. I 
grund och botten är det de själva som ansvarar för hur det kommer att fungera eftersom 
de inte är styrda genom ett projekt eller program (Granberg 2011). Värderingar och 
kunskaper överförs lättare mellan parterna eftersom relationerna blir naturliga. Däremot 
kan relationen tendera att bli för privat och konflikter kan uppkomma och bli så pass 
intensiva att mentorn och adepten kan tappa fokus (Mathisen 2009). 

Ett mentorskap kan även genomföras i både intern och extern form. Den interna formen 
sker när deltagarna verkar inom samma organisation. Den externa formen sker genom ett 
samarbete med utomstående organisation. Det kan till exempel vara en mentor från en 
organisation och en adept från en annan (Granberg 2011). 

2.6 Förekomsten av mentorskap                                                                                     

I Sverige och övriga världen har mentorskapsrelationer ökat under de senaste årtiondena. 
Allt fler företag använder sig av organiserade mentorskapsprojekt inom organisationen, 
för att öka medarbetarnas välbefinnande och kunskaper (Ahlström 2002). Mentorskapet 
kan i organisationer även bidra med en slags talangjakt i form av att adepterna får 
chansen att utmärka sig. I vissa fall kan detta leda till befordran eller annan form av 
rekrytering. De företag som erbjuder sina anställda mentorskapsprogram signalerar att de 
tar sina medarbetares utveckling på allvar. Detta påverkar i bästa fall 
personalomsättningen eftersom nöjda medarbetare vill stanna kvar i organisationen 
(Mathisen 2009). 

Inte bara inom företag är mentorskap vanligt förekommande utan går att spåra i nästintill 
alla samhälliga sammanhang. I läraryrket är mentorskap vanligt förekommande då 
nyutbildade lärare antas behöva extra stöd i sin nya yrkesroll. I USA under 1980-talet 
växte mentorskapsprogrammen för lärare fram och har sedan dess spridit sig till resten av 
världen. Genom stöd från mentorn kan den nya läraren få förståelse för skolan som 
organisation samt alternativa förhållningssätt. Det vill säga att genom mentorns stöd 
utveckla sin analytiska förmåga som kan vara nödvändig i läraryrket (Lindgren 2000). 
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Ett annat yrke där mentorskap är vanligt förekommande är inom sjukvården. Där sker 
ofta ett informellt mentorskap och nyexaminerade får stöd av en mer erfaren läkare. 
Mentorn kan då fungera som ett stöd, någon att reflektera händelser med, för att öka den 
mindre erfarne läkarens kunskaper. 

Inom högre utbildningar har mentorskapet under 2000-talet blivit allt vanligare. Detta kan 
bero på att de studerande behöver mer stöd på grund av det snabbt växande 
multikulturella, högteknologiska samhället (Lindgren 2000). Många högskolor har på 
senare år börjat använda sig av mentorskapsprojekt. Ofta blir studenterna då ihop parade 
med en mentor från näringslivet eller offentliga sektorn. Detta är ett bra sätt att få unga 
oerfarna att få en kontakt in i arbetslivet (Westlander 2008). 

2.7Definition av kunskap 

Kunskap är aldrig sann eller osann utan är alltid diskuterbar. Det är inte en avbildning av 
världen, utan något som vi människor konstruerat för att göra världen lättare att förstå sig 
på (SOU 1992). I västvärlden ett par århundraden f.kr var kunskap ett begrepp som det 
reflekterades mycket över. Platon som levde då definierade kunskap som en sann, 
berättigad tro. Detta är den definition av begreppen som vanligtvis finns i läroböcker och 
uppslagslexikon. Till skillnad från honom definierade Aristoteles, Platons efterföljare 
begreppet utifrån tre utgångspunkter; vetande, kunnande och klokhet. Aristotelses syn på 
begreppet skiljer sig genom att han väljer att utgå från flera former av verksamheter och 
har inte lika entydig syn som Platon. Platon utgår från vad vi tror eller håller för sant, det 
som sedan återstår att bevisa (Gustavsson 2004:9). Aristoteles vidgade diskussionen 
kring begreppet och knyter det samman med praktik och politik.  Forskare och filosofer 
väljer i olika mån att utgå från de gamla grekiska filosoferna, somliga utgår från Platons 
definition och andra Aristoteles. Därav finns en hel uppsjö av förklaringar och 
definitioner av begreppet. Det är inte lätt att finna en fast definition av begreppet 
eftersom det finns flera olika tolkningar och innebörder av ordets betydelse. För att 
klargöra vad kunskap i relation till mentorskap betyder, väljer vi i detta avseendet att utgå 
från följande definition. 

Kunskap fyller en funktion, löser ett problem eller underlättar en 
verksamhet. Kunskap fungerar som redskap, som en utvidgning 
av självet. Genom kunskap vidgas vår kontaktyta med världen 
utanför oss och vår förståelsehorisont växer (SOU 1992:94 s 
63). 

Det finns olika former av kunskap och det är viktigt att förstå att de skiljer sig åt 
beroende på hur den praktiskt används och hur den har bildats. Bland annat attityder, 
värderingar och mål är förutsättningar som påverkar förmågan att ta till sig ny kunskap 
(SOU 1994:48).  

Kunskap kan ses som ett kommunikativt verktyg där samtalet är centralt. För att kunskap 
på bästa sätt ska överföras och uppstå är det viktigt att kommunicera (SOU 1992:94). 
Detta behöver inte bara ske i verbala former utan kan åstadkommas även genom estetiska 
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praktiska kunskapsformer. Kunskapsöverföring kan definieras på följande sätt. 

Kunskapsöverföring kan Karakteriseras som ett möte mellan två 
personer/grupper som är bärare av olika slags kunskap. Att skapa 
förutsättningar för att detta möte skall bli så jämlikt och kreativt 
som möjligt är ett sätt att förbättra kunskapsöverföringen (SOU 
1994:48 s 49). 

Ett mentorskap är precis som denna definition uttrycker det, ett möte mellan individer 
med olika kunskaper och genom en god relation kan förutsättningarna för 
kunskapsutbytet förbättras. 

2.8 Kunskapsformer 

Kunskap är ett ämne som ständigt diskuteras, Vad är egentligen kunskap och vem besitter 
den? de olika formerna av kunskap tenderar att variera över tid, gårdagens kunskap är 
inte den samma som den som finns idag (SOU 1992:94). I dagens samhälle har teoretisk 
kunskap en allt högre betydelse till skillnad från förr i tiden. Formella kunskaper och en 
kommunikativ färdighet är i många fall en avgörande faktor på arbetsmarknaden idag. 
Därav är kunskap mer centralt än någonsin, speciellt inom skolan. För att ge en förståelse 
för det breda begreppet och hur det kan yttra sig har vi nedan presenterat Gustavssons 
(2002) sätt att dela upp kunskap på. 

Gustavsson (2002) presenterar kunskap i tre olika former; vetenskaplig, praktiskt och 
praktisk klokhet. Den vetenskapliga kunskapen bildas enligt honom genom forskning 
som grundar sig på metoder och teorier. Denna typ av kunskap har blivit allt viktigare 
genom den datorisering som genomsyrar vårt samhälle. Marknaden efterfrågar en annan 
typ av kunskap idag än den gjorde förr, på grund av att vi gått från ett industrisamhälle 
till ett kunskapssamhälle. Han beskriver den praktiska kunskapen som en färdighet av 
vetskapen om hur något ska göras. Det är handens och hantverkets kunskap. Det handlar 
om att ha förmågan att genomföra något och samtidigt förstå varför det gjorts. 

Många har insett att det inte räcker med vetenskaplig kunskap och 
teknisk skicklighet för att bygga ett bra samhälle, så att människor kan 
leva ett gott liv (Gustavsson 2002:15). 

Vi människor socialiceras in i samhället och utvecklar ett synsätt utifrån vår omgivning. 
Normer och värderingar bildas genom kultur och de vanor som vi utvecklar. Gustavsson 
menar att kunskap i from av klokhet påverkar hur vi handlar i olika situationer. Denna 
kunskapsform bygger på livserfarenhet. De tre kunkskapsformer handlar alltså om att 
veta, att kunna och att vara klok. 

En liknande syn på kunskap som den Gustavsson (2002) ger uttryck för pressenteras i 
Läroplanskomiténs betänkandet Skola för bildning (SOU 1992:94) som låg till grund för 
den läroplan som kom ut för grundskolan 1994. Där delas kunskapsbegreppet upp i fyra 
delar; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Inom skolan kom man att tala om 
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denna kunskapsuppfattning som de fyra F:n. Målsättningen var att även tyst kunskap och 
kunskap som är knuten till ett visst handlande eller yrkesutövande skulle lyftas fram och 
värdesättas. 

2.9 Tidigare forskning 

Westlander (2008) skriver i en artikel att utbredningen av mentorskap i olika former har 
blivit allt vanligare och med detta följer att litteratur inom ämnet i form av handböcker 
skrivits i uppsjöar. Dessa böcker behandlar ofta hur ett mentorskap ska utföras praktiskt 
och hur problem som kan uppstå bör lösas. Det finns tunt med tidigare forskning inom 
ämnet och mycket av den tidigare forskning som finns är inriktade på kvinnor i ett 
genusperspektiv. Två forskare har skrivit avhandlingar som behandlar ämnet; Att tilltro 
sin handlingskraft. Ett mentorsprograms betydelse för fjorton kvinnors chefskarriärer 
skriven av Leif Nilsson (2000) och En empirisk studie av mentorskap inom högre 
utbildning av Lindgren (2000). De båda avhandlingarna presenteras närmre i nästa 
stycke. Antonsson & Lantz (2002) har också gjort en studie inom ämnet och följer upp ett 
mentorskapsprojekt som drivits på en mansdominerad arbetsplats under en 10 års period. 
Även detta mentorskapsprojekt var riktat till kvinnor och syftet var att förbättra deras 
arbetssituation. Antonsson & Lantz (2002) kunde med sin studie påvisa att antalet 
kvinnor på arbetsplatsen hade ökat efter att mentorskapsprojektet dragits igång. En annan 
studie inom ämnet är skrivet av Tina Nilsson (2003). Hon undersökte två 
mentorskapsprojekt som drivs i syfte för chefsrekryteringar. De båda företagen hade olika 
sätt att försöka nå målet. Det ena företaget använde sig av ett mycket organiserat 
mentorskap medan det andra använde sig av en kombination av fadder och informellt 
mentorskap. Genom studien visade det sig att båda vägarna fungerade lika bra vilken 
även hade att göra med företagskulturen. Utöver dessa undersökningar finns det ett flertal 
C och D uppsatser inom ämnet, trots det anser Westlander (2008) att forskningen inom 
detta område är knapphändig. Hon vill gärna se mer forskning inom området där 
kunskaper och åtgärder för ett mentorskap kan fördjupas samt i vilka avseenden det bör 
användas. 

2.9.1 Mentorskap för att främja kvinnligt ledarskap 

Ett mentorskapsprojekt för att underlätta för kvinnor att nå ledande positioner i en 
organisation inom den offentliga sektorn, är något som Nilsson (2000) har studerat. I 
detta mentorskapsprojekt deltog femton adepter men olika positioner, varav fjorton 
ställde upp i Nilssons undersökning. Mentorn och adepten träffades regelbundet under en 
tre års tid. I hans studie deltog alla parterna i projektet, både adepter och mentorer. 
Genom intervjuer och dokumentationer var syftet att studera hur deltagarna upplevde sin 
situation innan mentorskapet och hur de påverkats av projektet i förhållande till 
ledarskap. Undersökningen visade att adepternas handlingskraft blivit stärkt på grund av 
projektet och att hälften av adepterna före projektet inte haft några ambitioner på att göra 
karriär. Tack vare mentorskapet var det efter projektet slut två tredjedelar som ansåg att 
de hade ambitioner att göra karriär som ledare i framtiden. Problemet efteråt för dem var 
inte viljan att göra det utan möjligheterna till det. Det var somliga som lyckades men 
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andra inte, dock kände majoriteten av deltagarna att projektet stärkt deras förmåga att 
agera ledare vare sig det lett till en ledande position eller inte. Nilsson menar att det 
måste finnas bättre koppling mellan mentorskapsprojekt i sig och syftet med dess 
uppkomst. Så att det finns möjlighet till vidareutveckling efter ett mentorskapsprojekts 
slut.  Hans resultat visar även att det är viktigt att para ihop mentor- adept på rätt sätt för 
att främja utbytet i relationen (Nilsson 2000). 

2.9.1 Mentorskapets påverkan på deltagarna 

En studie genomförd av Lindgren (2000) riktade sig till kvinnliga doktorander från Umeå 
universitets matematiska/naturvetenskapliga fakultet. Adepterna som medverkade i 
projektet parades ihop med mentorer som innehade ledarpositioner, från företag samt 
myndigheter inom näringsliv och offentlig sektor. Sammanlagt medverkade tolv 
adept/mentorspar i hennes studie. Syftet med själva mentorskapsprojektet var att 
doktoranderna skulle få stöd i sin personliga utveckling och att deltagarna skulle får 
möjlighet att lära av varandras kunskaper. Med studien ville Lindgren ta reda på om 
mentorskap inom högre utbildningar i Sverige har någon personlig inverkan på 
deltagarna, om det haft några pedagogiska effekter, hur det påverkat deltagarnas 
personliga utveckling, vilka faktorer som bör finnas för att göra ett fungerande 
mentorskap möjligt samt vilka konsekvenser mentorskapet bidragit med för deltagarnas 
uppfattning om mentorskap som undervisningsform. 

Det visade sig att kön, ålder och erfarenhet kan påverka hur relationen ser ut och trots att 
alla deltagande paren lyckades bilda välfungerande relationer, påverkade deras olika 
bakgrunder utbytet. Universitetsvärlden och arbetslivet är två olika världar och utbytet 
var varierande mellan paren beroende på mentorernas varierande kompetens. Genom 
besök på mentorernas arbetsplatser uppgav alla adepter att deras kunskap om handel, 
industri och offentliga sektron hade ökat. Majoriteten av adepterna kände ett större 
intresse för att arbeta utanför universitetsvärlden efter projektet slut och intresset för 
omvärlden i stort ökat genom att vissa fördomar fallit. På samma sätt ökade mentorernas 
kunskap om universitesvärlden och vad detta innebär och deras kontaktnät ökade. Genom 
att mentorerna fått en ny bild av kvinnliga doktoranders kompetens kan även deras 
organisationers framtida rekryteringsprocesser ha påverkats. Vissa mentorer blev även 
påminda om den egna arbetssituationen och åtgärder som behövdes göras på 
arbetsplatsen. 

Studien vissade även att alla adepter ansåg att relationen till mentorn påverkat dem på ett 
positivt sätt och majoriteten menar att deras självkännedom och självförtroende ökat. 
Adepterna ansåg även att de fått en ökad tilltro till sin egen förmåga och att de genom 
relationen fått med sig viktiga lärdomar. Detta är något som även säkerställdes från 
mentorerna själva, som ansåg att även de utvecklats på ett personligt plan vilket bland 
annat yttrade sig i from av ökad förståelse för andra människor. Störst vikt la mentorerna 
på den nya kunskap som de fått ta del av genom relationen. Lindgren (2000) drar 
slutsatsen att mentorskap kan vara en ny utbildningsform som det bör läggas större vikt 
vid inom högre utbildningar och att djupare studier inom ämnet bör göras. 
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2.10 Teoretisk anknytning 

Med det sociokulturella perspektivet vill vi belysa hur kunskap kan överföras genom 
socialisation. Ett mentorskap sker som vi beskrivit ovan genom att två personer skapar en 
mentor/adept reation och samtalet ligger ofta i fokus. Det sociokulturella perspektivet 
används i denna studie som en utgångspunkt för kunskaputbyte. De 4:fn använd som 
teoretisk utgångspunkt vid kommande analys/disussion. 

Sociokulturellt perspektiv 

Grundaren av det sociokulturella perspektivet brukar i de flesta fall beskrivas som den 
ryska pedagogen Vygotskij, som menade att den sociala samverkan är utgångspunkten 
för lärande. Han ansåg att det finns kulturella och kognitiva redskap som i samspel med 
andra hjälper oss att ta in kunskap. Samspelet mellan människor är grundpelaren för 
lärande men det handlar även om hur vi tänker och handlar med hjälp av praktiken när vi 
utför något. Vygotskij menar även att människans utveckling är en förutsättning för 
lärandet och lärande är en förutsättning för utvecklingen. Trots att de är olika processer 
utgör de tillsammans grunden för kunskap (Dysthé 2003). 

Människor kan inte låta bli att lära och var vi än befinner oss finns det alltid något att ta 
lärdom av, vare sig det är en positiv eller negativ erfarenhet. Denna funktion hos 
människan kan vara anledningen till att vårt samhälle är där det är idag. Erfarenheten och 
lärdomen av händelser kan inte ersättas av undervisning utan vissa saker måste vi 
uppleva för att kunna bevara kunskapen. Innan den formella utbildning träde i kraft lärde 
sig människorna genom att gå från åskådare till att bli deltagare (Säljö 2000:236). Säljö 
beskriver detta lärande som att den oerfarna lånar kompetens av den mer erfarna och 
genom denna lärprocess kan den oerfarna tillslut stå på egna ben (Säljö 2000). Eftersom 
detta är precis vad som kan ske vid ett mentorskap, vill vi i denna undersökning utgå 
ifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

Kunskap uppdelat i de 4:fn 

De fyra formerna som kunskap kan delas in i har som nämnts tidigare kommit till för att 
undvika en ensidig tolkning av begreppet. Den har sitt ursprung i skolans värld och det 
finns ingen tydlig gräns mellan de olika formerna. Beroende på kunskapsområde och 
individer så kan formen av kunskap se olika ut. Ofta kallas dessa former av kunskap för 
de 4 f:n och står för faktakunskap, förståelsekunskap, färdighet och 
förtrogenhetskunskap.  

• Faktakunskap 

Denna kunskapsform innefattar information, regler och konventioner (SOU 1992:94, 
s65). Det handlar om något vi har eller inte har, alltså om kunskap om teori, som kan 
mätas i i kvalitativa termer. Kunskap om fakta innerbär att det är något vi vet och har 
förståelse för hur saker och ting förhåller sig. 
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• Förståelsekunskap 

Att besitta förståelsekunskap innebär att uppfatta mening och innebörd av någonting. 
Företeelser kan av människor uppfattas på olika sätt och därav kan kunskapen mätas 
kvalitativt.  Denna kunskapsform är nära besläktad med faktakunskapen. De två formerna 
går hand i hand och med hjälp av förståelse kan vi lättare ta till oss fakta.  

• Kunskap som färdighet 

Att besitta en färdighet betyder att ha kunskap att utföra något praktiskt. Att veta hur det 
ska göras och kunna utföra det. Detta kan vara både intellektuella färdigheter och 
praktiska färdigheter. Även om någon besitter en färdighet behöver det inte betyda att de 
ha förståelse. Det går att utföra något utan att ha kunskapen om varför det görs. Det som 
utförs kan beskrivas med ord med nödvändigtvis inte med mening. 

• Förtrogenhetskunskap 

Denna kunskapsform kan jämföras med tyst kunskap, vilket innebär att kunskaper som 
baseras på tidigare erfarenheter som ger oss förmåga att se skillnaderna av olika 
förteelser. Med hjälp av tidigare händelser lär vi oss att tillämpa dessa i andra situationer. 
Denna kunskap går inte alltid att beskriva med ord, utan sker många gånger per 
automatik. Att besitta denna kunskap innerbär att veta följderna av olika val och att 
snabbt kunna analysera en situation. Det handlar om handlande och ömdömme (SOU 
1992:94). 

2.11 Syfte och problemformulering 

Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på effekterna av ett mentorskapsprojekt i 
form av vilket kunskapsutbyte som sker eller kan ske mellan adept och mentor. 
Mentorernas och adepternas egna uppleverlser kring deras kunskapsbidrag samt den 
kunskap de själva ha fått i utbyte genom projekten ska undersökas. 

Problemformulering 

-Vilket kunskapsutbyte sker mellan mentorer och adepter i ett mentorskapsprojekt för 
personalvetare?  
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3. METOD 
I detta avsnitt beskrivs vårt tillvägagångssätt under undersökningens gång. De olika 
stegen från början till slut redovisas, vilket innefattar metodologiska utgångspunkter 
samt planering och genomförande. Till sist vill vi genom att ge kritik till vår metod 
klargöra vilka delar som hade kunnat uteslutas eller hanteras på annorlunda sätt. 
 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 
För att se vilket kunskapsutbyte som förmedlades mellan de olika mentorskapsparen 
gjordes undersökningen utifrån en kvalitativ ansats. För att få fram data kan olika 
metoder användas. Inom en kvalitativ ansats används intervjuer, dokument, eller 
observation. Vid intervjuerna kan olika intervjutekiker förekomma när det gäller hur 
frågorna ska ställas. Forskaren kan även ställa öppna frågor i ett frågeformulär. Den som 
svarar på formuläret använder då ord för att förklara sig därför kan den data bearbetas 
kvalitativt.  

Just bearbetningen eller analysen av data som skapas grundar sig på fyra principer. Den 
första anser att alla analyser och slutsatser som gjorts ska vara förankrade i den data som 
framkommit. Den andra principen är väldigt lik den första och säger att forskarens 
förklaringar från datan ska skapas först efter att mycket noggrann bearbetning av datan 
gjorts. Den tredje principen förklarar att forskare bör tänka på att inte använda sig av sina 
tidigare erfarenheter om ämnet utan hålla sig till det material de fått från undersökningen. 
Sista och fjärde principen för analys av data säger att materialet ska innefatta en repetitiv 
process. Det innebär att processen går fram och tillbaka hela tiden, exempelvis att de 
begrepp och hypoteser som förklarats sedan jämförs med empirin och vice versa 
(Denscombe 2009). 

Datainsamlingsmetoden intervjuer används då forskaren behöver komma åt människors 
åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. Dessa är lättare att komma åt då 
forskaren i en intervju går in på djupet och talar mer om detaljer än att endast få frågor 
besvarade med några få ord. Genom intervjuer kan forskaren med ett genomtänkt 
tillvägagångssätt få deltagarna att öppna sig och tala om saker och ting på ett mer ärligt 
och förklarande vis. I denna metod finns det chans till privilegierad information då 
informanterna ibland kan vara personer med en speciell position som kan tala om saker 
bara de känner till eller har kunskaper om. Det är viktigt att innan beslut fattas om att 
intervjuer ska genomföras, utröna om det finns möjlighet att få kontakt med rätt 
informanter samt om intervjuerna är genomförbara avseende tid och plats innan det fattas 
slutgiltiga beslut om att använda sig av intervjuer (Denscombe 2009). Det finns olika 
typer av intervjuer såsom strukturerande-, semistrukturerande-, ostrukturerade-, 
personliga- och gruppintervjuer etc. I denna undersökning använde vi oss av 
semistrukturerande intervjuer. Intervjun följer dock inte någon ordning utan är öppen och 
flexibel. Intervjuaren ska låta respondenten utveckla sina tankar och idéer och därför bör 
man inte följa en viss mall eller struktur (Denscombe 2009).  
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Vårt val av metod grundade sig i att verklighetsförankringen i vår sakfråga var lättare att 
upptäcka i en kvalitativ ansats än med en kvantitativ. I samtalen med representanter från 
projektet kom det fram händelser, funderingar och åsikter vilket motsvarade våra 
förväntningar inför undersökningen. Intervjuer som metod valdes då syftet var att 
informanter skulle dela med sig av sina upplevelser. Genom att använda 
semistrukturerande intervjuer fick vi våra informanter till att tänka efter och utveckla sina 
svar och vi fick chansen att ställa följfrågor. I intervjuerna framkom det data som 
uppfattades som detaljrik och ärlig med tanke på informanternas erfarenheter och 
bakgrund. 

3.2 Planering och genomförande 
Inför första intervjun skapades ett missivbrev som skickades till alla som accepterat 
inbjudan till intervju. I brevet förklarades syftet med undersökning men även etiska 
övervägande samt att medverkandet var frivilligt och att datan skulle hanteras 
konfidentiellt. Dessa brev skickades via e-post några dagar innan bekräftat datum för 
intervjun. Vid intervjutillfället hade vi med oss en intervjuguide (Se bilaga 2 & 3) som 
skapades i samband med valet av metod. Denna guide pilottestades i förväg på två 
personer, som fick komma med sina synpunkter. Dessa personer var studenter från en 
personalutbildning och båda två hade tidigare medverkat i ett liknande projekt. Frågorna 
som intervjuguiden innehöll baserades på vår frågeställning, syfte och problemområde. 
Vid varje intervjutillfälle hade vi med guiden som fungerade som en mall och ett stöd 
under intervjuerna men även följfrågor ställdes. Varje enskild intervju spelades in med 
hjälp av en ljudupptagare. Filen som skapades sparades och skickades sedan till en av 
våra mailadresser. Denna ljudfil öppnade vi i ett program på datorn som kunde spela upp 
ljudfiler därefter kunde vi påbörja transkriberingen av intervjuerna. 
Allt relevant material som utkom från intervjuerna presenterades sedan i avsnittet 
resultat. Informanternas svar kategoriserades upp utifrån fyra huvudkategorier, fakta, 
förståelse, färdighet, förtrogenhetskunskap (Trost 2010). 

Vid presentationen av resultatet valde vi att inte skriva ut informanternas ålder eller kön 
eftersom det är irrelevant i denna undersökning. Det ställdes inga frågor angående dessa 
variabler och de hade ingenting med frågeställningen att göra.  

3.3 Urval 
Vid en undersökning finns det ett moment där forskaren måste göra ett urval på 
vem/vilka som ska delta i undersökning. Forskaren gör således ett urval då alla 
intressanta parter inte kan undersökas på grund av tidsbrist. Förhoppningen när ett urval 
genomförs är att de utvalda ska representerar resten av populationen som man vänt sig 
till. Dock går det inte att förutspå om urvalet är representativt för hela populationen 
(Denscombe 2009). 

Av denna anledning gjordes i denna undersökning ett bekvämlighetsurval. Då väljer 
forskarna de personer som finns i närheten och är villiga att ställa upp. Samtidigt kan 
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forskaren ha begränsade resurser såsom tid och pengar för undersökningen, vilket kan 
bidra till att ett bekvämlighetsurval görs (Denscombe 2009). 

I detta fall blev antalet intervjuer sex stycken och utifrån den tidsaspekt vi arbetat efter 
ansågs detta rimligt. Om antalet intervjuer hade varit fler hade det eventuellt kunnat leda 
till problem som att materialet blivit ohanterligt eller viktiga detaljer från informanterna 
missats (Trost 2010). De intervjuade mentorerna och adepterna var inte ihopparade som 
mentorspar utan det var sex personer med olika information att delge oss. 
Kontakten med mentorerna togs via mail där vi informerade dem om vår undersökning. 
Mailadresserna fick vi ta del av genom en databas med tidigare medverkande i projektet 
som projekledarna delade med sig av. Därefter ställdes frågan om de ville ställa upp på en 
intervju, om ja så bokades ett datum och tid in på mentorernas arbetsplats. Förfrågningar 
till adepterna gjordes muntligt, eftersom de läser samma utbildning som oss och vi visste 
på ett ungefär vilka som deltagit i projektet. De ställde gärna upp och berättade om deras 
upplevelser kring mentorskapet de haft. Dessa intervjuer genomfördes i grupprum på ett 
bibliotek.  
Undersökningen som gjordes var inriktad på ett mentorskapsprojekt som drevs av ett 
fackförbund. Projektets deltagare var studenter från ett personalvetarprogram i Sverige 
samt människor från näringslivet och offentliga sektorn som arbetar med personalfrågor. 
Studenterna var adepter och de arbetsverksamma agerade mentorer. Projektet löper årsvis 
och brukar ha cirka 20 par av adepter och mentorer.  

3.4 Instrument 
Vi skapade två halvstrukturerade intervjuguider, en för adepterna (Bilaga 3) och en för 
mentorerna (bilaga 2). De bestod av frågor som var uppdelade i fem olika kategorier, 
inledande frågor, inför projektet, relationen mellan mentorn och adepten, efter projektet 
samt avslutande frågor. 

Valet att använda oss av ett inspelningsintrument gjordes med bakgrunden att vi då fick 
ordagrant exakt vad våra informanter sa. Det var till fördel när sedan resultat och 
diskussions avsnitt skulle skrivas. Vid intervjutillfällena togs även anteckningar som en 
säkerhet om inspelningen av någon anledning skulle försvinna. Vid anteckningar kan en 
nackdel vara att handstil och stress kan leda till att antecknarna blir fel eller otydliga. 
(Trost 2010)  

3.5 Insamling 
Att komma överens om ett tillfälle att hålla intervjuer med sina intervjupersoner är en 
viktig del i undersökningsprocessen. Det ska helt enkelt passa båda parter och inte kännas 
som en last. Förslagsvis bör kontakt med andra parter tas i god tid före planerad tdd för  
för intervjuerna. Vid dessa tillfällen bör forskaren funderat över hur lång tid som bör 
avsättas till respektive intervju. Forskaren bör även tänka över vilken plats intervjun ska 
hållas på innan kontakt tas. Viktigt att tänka på är att finna en plats där konversationen 
kan ske ostört. Att sitta mittemot varandra är inte att föredra enligt Trost (2010)utan en 90 
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graders vinkling till varandra kan hjälpa parterna att få behaglig ögonkontakt och slippa 
känslan av att behöva möta motpartens blick genom hela intervjun.  

Intervjuerna skede på olika platser. Studenterna intervjuades i bokade rum på ett 
universitetsbibliotek och intervjuerna med mentorerna skedde på deras kontor. 
Tidåtkomsten för respektive intervju planerades till 30 minuter och detta blev deltagarna 
informerade om i förväg. Intervjuerna kunde dock i vissa fall ta runt 40 minuter. 

Vid samtliga tillfällen var en av oss ansvarig för att ställa frågor medan den andra 
koncentrerade sig på att föra anteckningar. Bordplaceringarna var olika men vi försökte 
sätta oss så att den som ställde frågor inte satt rakt emot intervjupersonen. Intervjuerna 
startade med att vi presenterades syftet med vår undersökning samt etiska aspekter såsom 
att materialet skulle hanteras konfidentielt och att intervjun kunde avslutas när som helst 
om informanten skulle vilja. Vid alla sex intervjuer framförde vi en förfrågan om att 
spela in intervjuerna vilket accepterades av samtliga informanter. Det förekom ibland 
följdfrågor från oss då vi kände att något blivit missuppfattat eller när intressanta aspekter 
kom på tal. Som avslut på intervjuerna ställdes frågan om de ville ta del av det 
transkriberade material och uppsatsen i helhet. Vi frågade även om vi fick återkomma om 
det dök upp vidare funderingar eller oklarheter.  

3.5 Bearbetning av data 
För att bearbeta den insamlade data utgick vi från de fyra f:n och försökte hitta teman 
som var gemensamma med beskrivningen av respektive kunskapsform. Med den 
insamlade data gjordes sedan en analys och diskussion av vad informanterna delat med 
sig av och vad litteraturen säger samt våra egna tankar.   

3.6 Metodkritik 
Urvalet kan ha gjort att vi missat intressant information från deltagare i 
mentorskapsrojektet som vi inte haft möjlighet att intervjua eller valt bort i och med det 
bekvämlighetsurval som vi utgick ifrån. Vissa verkar ha haft mer erfarenheter utav 
projektet än andra, därför hade det kunnat vara en fördel om vi haft möjlighet att 
intervjua de som upplevt sig ha haft mest utbyte av mentorskapet. Detta förstod vi på 
förhand skulle bli svårt eftersom vi inte visste vilka som haft den mest lärorika relationen. 
Vi ser dock detta som en viktig kritik att ta upp. Samtidigt var vårt syfte att ta reda på 
vilket utbyte som kunde ske inte det bästa utbytet. Med en kombination av kvalitativ och 
kvantitativ metod hade vi kanske fått en större bild av vad de olika mentorsparen fått ut 
av sina relationer. Tyvärr var tidsaspekten en begränsad faktor i beslutet att endast 
använda oss av en metod, vilket nog var vettigt då processen hela vägen präglats av 
tidpress för att hinna klart med uppsatsen.  

Nu i efterhand inser vi att Frågeformuläret kunde utformats på ett annat sätt. Vi la mycket 
vikt vid begreppet mentorskap och kunde tryckt mer på själva mer än om 
kunskapsutbytet i ett mentorskap. När det gäller bearbetningen av datan kunde vi  ha 
använt oss av fle teman eftersom det blev svårt att kategorisera datan i de olika 
kunskapsformerna, eftersom de lätt överlappar varandra. 
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3.7 Etiska övervägande 
Som forskare skall man alltid vara etisk i sin forskning. I alla delprocesser i forskningen 
bör respekt visas mot undersökningens deltagare. Detta innebär bland annat att vara ärlig 
och tänka på deltagarnas integritet samtidig som deras rättigheter och värdighet inte får 
missbrukas. (Denscombe 2009). 

I övrigt så tar vetenskapsrådet upp fyra etiska förhållningssätt som som forskare kan 
förhålla sig till. Dessa förhållningssätt är informationskravet, samtyckekravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Nedan följer en beskrivning vad de 
innehåller samt hur de följts i denna uppsats (Vetenskapsrådet 2003). 

Informationskravet: Syftet med forskningen skall delges alla behöriga. 
För att uppfylla informationskravet delgavs syftet med undersökningen till deltagarna 
innan och under intervjun. Där informerades de även vad deras roll i undersökningen var 
samt vad villkoren var för deras deltagande. Inför intervjuerna uppmärksammade vi 
deltagarna på att deras deltagande var frivilligt och att det hade kunde avbryta sin 
medverkan när de ville. Inför intervjuerna skickades som sagt information ut, detta 
skedde via mail. I detta brev fanns förutom information om syfte, villkor osv. 
kontaktuppgifter till oss ansvariga (se bilaga 1). 

Samtyckekravet: Att deltagarna själv bestämmer över sin medverkan. 

Vid första kontakten med deltagarna inhämtades samtyckte från alla berörda parter. Vi 
fick även ett godkännande från vår handledare. Han gav oss tillåtelse att gå ut och 
undersöka vårt problemområde med den intervjuguide som skapades inför intervjuerna. 

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om en undersökningsdeltagare skall behandlas så att 
ingen kan urskilja vem någon deltagare är.  

Information om konfidentialitetskravet gavs muntligt innan intervjuerna genomfördes. Vi 
försäkrade då deltagarna på att personuppgifterna skulle förvaras oåtkomligt för 
obehöriga och att tystnadsplikt gällde. 
Nyttjandekravet: Uppgifter får endast användas i forskningens syfte. 

Vi har tagit hänsyn till dessa förhållningsätt och deltagarna informerades om att 
uppgifterna som framkom endast skulle användas i studien och inte till något annat 
(Vetenskapsrådet 2003). De informerades även om att medverkandet var frivilligt och att 
materialet skulle hanteras konfidentielt. 

4. RESULTAT 
I resultatet presenteras det empiriska resultatet indelat i fyra teman baserat på de fyra 
f:n. Resultatet har behandlats utifrån vår egen uppfattning av vad olika företeelser kan 
bidra med för kunskap samt vad informanterna anser att deras erfarenheter har bidragit 
med. Denna uppdelning har gjorts för att förtydliga vad utbytet faktiska kan ha bidragit 
med för form av kunskap. Varje kunskapsdel pressenteras med ett inledande stycke för att 
förtydliga vilka teman som belyst i resultatet. 
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De tillfrågade adepterna träffade sina mentorer 5-6 gånger under mentorskapsprojektets 
gång. Mentorerna som medverkat i denna undersökning träffade sina adepter 5-10 gånger 
under perioden som mentorskapsprojekten löpte. Förutom Mentor 3 har Ingen av 
adepterna eller mentorerna någon kontakt med sin adept respektive mentor efter 
projektets slut. 

4.1 Anledning till medverkandet i projektet 
Främsta anledningen till att adepterna valde att medverka i mentorskapsprojektet var för 
att skaffa sig kontakter. Alla adepterna uppger att de är väl medvetna om hur viktigt det 
är med ett brett kontaktnät när de kommer ut i arbetslivet. Andra anledningar till 
medverkandet var att få en hjälp i studierna och få en inblick i hur teorin fungerar i 
verkligheten. 

När man började i tvåan var det dags att börja. Givetvis träffade man 
fadderföretag företag i början av utbildningen och sådär men det var 
inte relevant inom HR-arbetet direkt. Utan nu kände man att nu skulle 
det vara relevant att se hur det fungerat i verkligheten, i det verkliga 
arbetslivet och så det var egentligen den främsta anledningen till att 
jag gick med-Adept 1 

Majoriteten av mentorerna menar att den främsta anledningen till att de valde att 
medverka i projektet var att de ville åt samarbetet med universitet. Mentor 1 beskriver att 
dennes organisation har dåliga ingångar och dålig inblick i universitetsvärlden och därav 
blev det ett självklart val att medverka när chansen dök upp. Mentor 3 menar att det var 
särskilt roligt att projektet var inriktat till studenter vid det personalvetenskapliga 
programmet eftersom denne arbetar inom HR. Mentor 2 ville hjälpa människor eftersom 
han är sådan som person och antyder att det skulle vara roligt att få bidra med något till 
unga människor som snart ska ut i arbetslivet. 

När man är ensam i sin personalavdelningsroll då blir man ju ganska 
erfaren, då kunde jag erbjuda olika ingångar i det här med hjälp av 
mitt kontaktnät bred - Mentor 1 

Mentor 1 och Mentor 3 antyder även att de medverkat i projektet för att få möjlighet att 
dela med sig av sina erfarenheter. 

kan jag på något vis bidra med mina erfarenheter så är det jätteroligt 
-Mentor 3 

4.2 Faktakunskap 

4.2.1 Upplevt kunskapsbidrag 

I detta resultatstycke beskrivs vilket kunskapsbidrag som mentorerna och adepterna 
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själva upplever att de bidragit med i mentorskapsrelationen. Gemensamt för utbytet av 
faktakunskap är att det skett bland annat genom diskussioner, case, faktaöverföring om 
arbetsrätt och organisation. Vi har valt att översätta dessa uppleverser till faktakunkskap 
eftersom det handlar om att delge information. 

Adept 1 och 2 upplever att de bidragit med faktakunskap till sina mentorer, vilket har 
skett genom diskussioner och caseliknande frågeställningar. Adept 1 säger sig ha gett sin 
mentor kunskap genom att hjälpa till att fräscha upp dennes minne gällande arbetsrätten 
då en kurs i detta lästs inte lång tid före mötet med mentorn. Denna adept upplever sig 
även ha bidragit med fakta som mentorn inte haft koll på, när de sett över företagets 
sjukskrivningar. 

Vi kom in på en diskussion angående jämställda löner sen span vi 
vidare på det rätt mycket och jag tog fram fakta till nästa gång vi 
sågs. Jag hittade en artikel och visade att så här är det. För han 
trodde inte att det var så. Han var inte så insatt i arbetsrätten så just 
därför gav han mig case och ville se om jag kunde lösa det. jag tror 
inte han hade någon ”personalare” som hade hand om den biten 
heller så då köpte dem den tjänsten. Han var inte så insatt i arbetsrätt 
om man får säga så- Adept 2 

Adept 2 upplever att dennes mentor fått ta del av mycket faktakunskap då denne inte varit 
så insatt i arbetsrätten. Adepten fick aldrig veta om de case som lösts åt mentorn var 
tagna från en verklig situation eller varit påhittade. Men adepten misstänker att det var en 
verklig situation på mentorns arbetsplats och att mentorn i själva verket ville ha adeptens 
hjälp att lösa den.  

Alla mentorerna har i början av relationen till sina adepter tydligt informerat dem om hur 
deras organisationer arbetar och hur organisationsstrukturen ser ut. Mentor 1 menar att en 
viss kunskapsöverförning kan ha skett då adepten fick medverka på ett personalmöte där 
olika personalärenden diskuterades. Blanda annat talades de om personförmåner och att 
det kunde finnas interna stridigheter kring saker som kan tyckas vara självklara. Mentor 1 
försökte förmedla faktakunskap i hur de arbetar i offentlig sektor samt hur det är att 
arbeta mot politik och politiker. 

Utöver kunskap om organisationen fokuserade Mentor 1 på att tillsammans med sin adept 
diskutera frågor kring arbetsgivarvarumärke och arbetsrätt. De diskuterade olika 
arbetsrättsliga case som innefattade regler om företrädesrätten, tidsbegränsad anställning 
och rutiner kring hur information till medarbetarna bör sker. Även Mentor 3 diskuterade 
arbetsgivarvarumärke tillsammans med sin adept samt informerade adepten om 
organisation och ledarskapsfrågor samt rekrytering. 

4.2.2 Upplevt kunskapsutbyte 

Detta resultatstycke beskriver vilken faktakunskap som mentorerna och adepterna 
upplever att mentorskapsrelationen faktiskt har bidragit med. Kunskapsutbytet i form av 
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faktakunskap har skett framförallt genom föreläsningar skyddsombudsmöten samt direkt 
information om organisationer och arbetsätt. Den information som deltagarna har fått ta 
del av anser vi genom deras upplevelser och tankar har en koppling till faktakunskap. 

Alla de tillfrågade adepterna och mentorerna upplever att mentorskapet har bidragit till 
ökad faktakunskap. Adept 1 fick delta på en föreläsning om hur chefer bör agera vid 
missbruk på arbetsplatsen och vad arbetsrätten säger om ämnet. Adept 2 säger sig ha fått 
information om policies och personalpolitik på sin mentors arbetsplats och genom detta 
fått en ökad faktakunskap att bära med sig i framtiden. Adepten fick även medverka vid 
ett skyddsombudsmöte. 

Jag visste ju inte hur det gick till på sådana här skyddsombudsmöten 
till exempel och hur det var med facket och vad det var som gällde så 
det fick man ju verkligen reda på. Likadant då hur det är att vara VD 
vad en har I uppgift att göra och hur en organisation fungerar rent 
praktiskt. Det har vi inte riktigt gått igenom i skolan och s jag har 
aldrig haft ett fast arbete -Adept 2 

Eftersom adept 2 tidigare inte haft något fast jobb bidrog mentorskapet med faktakunskap 
kring hur organisationer är uppbyggda och vad en VD kan ha för arbetsuppgifter. Adept 3 
fick steg för steg lära sig hur företaget som dennes mentor var är verksam i arbetade med 
rekryteringsprocesser, hur urvalet skedde samt hur personlighetstesterna fungerar. 

Mentor 1 och dennes adept var ganska inriktade på arbetsrätt. Vid ett tillfälle fick 
mentorn förnyad faktakunskap inom ett praktiskt fall gällande företrädesrätten. Adepten 
hade kollat upp ett specifikt fall som denne tyckte mentorn hade fel uppgifter kring och 
det visade sig stämma. Mentor 1 berättade även att en kunskapsöverföring kan ha skett då 
de diskuterade begreppet employer branding och olika rekryteringsannonser. Mentor 1 
fick då ta del adeptens åsikter och kunskaper kring detta. 

Hon kollade upp det där då och det visade att det står inom en annan 
driftenhet och sådär. Där får man känna sig självkritiskt att man inte har 
pejl på läget, så det var ju klockrent - Mentor 1 

Mentor 2 och 3 lägger vikt vid den information de har fått ta del av gällande adeptens 
utbildning. De fick faktakunskap om hur utbildningen är upplagd idag men även om hur 
studentlivet ter sig. 

4.3 Förståelse kunskap 

4.3.1 Upplevt kunskapsbidrag 

I detta resultatsstycke beskrivs vilket kunskapsbidrag som mentorerna och adepterna 
själva upplever att de bidragit med i mentorskapsrelationen, i form av förståelsekunskap. 
Denna kunskap har framförallt förmedlats genom en inblick i universitetsvärlden, 
medverkan i fakliga förhandlingar och en ökad kunskap om arbetsmarknaden. Dessa 
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upplevelser kan ha bidragit med förståelsekunskap eftersom det handlar om att förstå 
mening och innebörd av olika företeelser. 

Adept 1 menar att dennes mentor och även övriga mentorer genom mentorskapet får en 
förståelse för vad som händer på universitetet. Denna uppdatering kan vara bra för 
mentorerna som får koll på hur utbildningsupplägget ser ut i dagsläget. Detta kan 
underlätta för dem vid framtida rekryteringar av medarbetare då deras förståelse för 
utbildningens innebörd har förstärkts. Även adept 3 upplever att dennes mentor har fått 
en inblick i studentlivet men säger sig inte veta om detta är något mentorerna egentligen 
har någon nytta av. 

han fick även upp ögonen för jämställda löner eftersom han trodde att 
det inte var ett problem samt att han fick upp ögonen för saker som vi 
läser om, kändes som ett bra utbyte -Adept 2 

Adept 2 upplever att mentorn fick förståelse för ämnen och synvinklar som denne kanske 
tidigare inte tänkt på. 

Alla mentorerna förespråkar att de på något sätt fått en ökad förståelse för mening och 
innebörd i vissa sammanhang. Mentor 1 berättade att denne tillsammans med sin adept 
tog de arbetsrättsliga frågor ett steg längre. Adepten fick vid ett tillfälle sitta med vid en 
facklig förhandling vilket Mentor 1 menar kan ha varit en väldigt nyttig erfarenhet. 

Jag vet ju inte om det har gjort personen mer anställningsbar men 
däremot kan jag tänka mig att första gången jag var med på en 
fackförhandling till exempel, hade jag ingen aning om man satt i 
speciella stolar eller om man använde ett speciellt sorts språk eller 
hälsade på varandra på ett annorlunda sätt eller något sådant där - 
Mentor 1 

Mentor 2 menar att relationen till adepten har bidragit med att kunskap överförts till 
verklighet. De diskuterade en gång det personliga varumärket och hur viktigt det är att 
vara attraktiv på arbetsmarknaden. Mentor 2 gjorde då en sak som gav adepten en 
tankeställare. Mentor 2 googlade sin adept innan första möten och upp kom en rad bilder 
av hur adepten festar loss på en kårfest med en öl i handen. 

Det var liksom inte alls den bilden hon ville att jag skulle ha. Det 
blev himla kul för hon ville ge en professionell bild av sig själv och 
hade tänkt på allt förutom just det som finns på nätet och det är 
väldigt vanligt idag att en arbetsgivare googlar och kollar så det 
ska man tänka på- Mentor 2 

Mentor 3 menar att det största utbytet som adepten kan dra nytta av är den långa 
erfarenheten som denne besitter genom sin långa karriär. 

Jag tror att det är just dem erfarenheterna som just bidragit mer konkret. 
Sen tror jag att man alltid kan hänvisa till forskning och resultat på 
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något annat sätt men det stora tror jag är att man haft ett 
erfarenhetsutbyte – Mentor 3 

4.3.2 Upplevt kunskapsutbyte 

I detta resultatstycke beskrivs vilken förståelsekunskap som mentorerna och adepterna 
upplever att mentorskapsrelationen faktiskt har bidragit med. Kunskapsutbytet i form av 
förståelsekunskap har skett framförallt genom medverkan i den dagliga verksamheten, 
inblick i organisationer, översätta teori till praktik samt genom en ökad kunskap om 
andra människor. Den information som deltagarna har fått ta del av anser vi genom 
deras upplevelser och tankar har en koppling till förståelsekunskap. 

Adept 1 fick under mentorskapets tid vid ett par tillfällen följa sin mentor i det dagliga 
arbetet och bland annat sitta med vid en rekrytering. Före intervjun med kandidaterna 
skedde en diskussion kring bland annat hur annonseringen av tjänsten sett ut och på vilket 
sett den hade utannonserats. Dessutom diskuterade de vilka punkter som skulle tas upp 
under intervjun. Adepten upplever att denna erfarenhet har bidragit med ökad förståelse 
för hur ett HR arbete fungerar rent praktiskt i ett företag. Relationen till mentorn har även 
gjort att adepten fått en inblick i företaget som mentorn är verksam i samt dess struktur, 
kultur och vilken betydelse den centrala nivån har. 

Så fick man en helt annan insyn på medarbetare som missköter sitt 
arbete. Den här personen har en arbetsrelaterad skada eller han tror vi 
har alkoholproblem.  Man ser ju det på ett helt annat sätt nu, det är ju i 
en jäkligt tuff situation.  Sen tänker jag väldigt mycket på, hur många 
chanser ska man ge folk när de missköter sig och såhär men man 
måste ju alltid se over de bakomliggande faktorerna -Adept 1 

Efter att ha fått skriva på ett tystnadspliktspapper fick Adept 1 ta del av dokument och 
information om medarbetare som är utsatta för skador eller missbruk och på grund av 
detta har nedsatt arbetsförmåga. Detta har givit adepten en ökad förståelse för individer 
med denna typ av bekymmer samt hur man bör hantera sådana situationer på 
arbetsplatsen. 

Jag har nog numera ganska mycket förståelse för folks privatliv, alltså 
vad som kan ligga bakom. Jag menar när man jobbade själv tyckte man 
kanske att han den där, fan vad dålig han är. Men man tänker inte på att 
han kanske blir inkallad till chefen av någon anledning, det kanske finns 
någon bakomliggande anledning men först sen två månader senare får 
man reda på att han ska skilja sig eller något sånt där -Adept 1 

Adept 2 och 3 har under ett tillfälle fått sitta med vid en förhandling med facket. Dessa 
adepter upplevde det mycket givande att få vara med och se hur det går till vid sådana 
möten, vilka frågor som togs upp och även vilka åtgärder som sedan skedde från 
företagets sida. 

Adept 2 lägger vikt vid hur teorin från studierna översätts i praktik genom relationen till 
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mentorn. Förståelsen för hur det fungerar i verkligheten är något som adepten anser är 
viktigt att ha med sig i framtiden. Mentorn till denna adept visade vid en av träffarna 
lönesättningssytemet som det företaget använder sig av och gav möjligheten att ställa 
frågor kring detta. Adepten fick även en inblick i hur kvoteringarna delades upp mellan 
de anställda. 

Erfarenhet av en mentor har bara varit positivt. Att få träffa någon att 
utbyta erfarenheter med är väldigt intressant för att du växer mycket 
själv som människa och det kan du dra nytta av när läsperioden är slut 
och studierna är över, då man själv ska praktisera. Du får en bild av hur 
verkligheten är. Annars blir det ofta bara så här står det i böckerna men 
det kanske inte sker så i praktiken ute i arbetslivet. Så de erfarenheterna 
har man verkligen med sig nu och ser att det inte alltid är svart och vit 
enlig lag. Du kanske faktiskt säger att så gör vi men att man egentligen 
ruka på det lite eller vad man ska säga -Adept 2 

Adept 2 upplever att relationen till mentorn har bidrgit med att det teoretiska från 
utbildningen har översatts till praktik. Adept 3 fick mycket information om 
rekrytering och hur processen gick till. Vid mötena beskrev ofta mentorn hur 
dennes arbete såg ut, vad som låg på tapeten för tillfället och hur det hela skulle 
läggas upp. Det blev mycket fikande och inte så mycket praktiskt men adepten 
fick ändå en god inblick i hur arbetet skedde på mentorns företag. 

Rekrytering tyckte jag inte verka så kul efter att varit med den 
mentorn som jag hade. Så jag har genom mentorskapet kommit fram 
till att det inte är något som jag vill arbeta med. Sen kan man ju alltid 
lära sig mer alltså även en sådan sak hjälper ju en framåt liksom. Så 
nu vill jag väl mer se lite större, få en bättre syn på vad det innebär att 
jobba med personal -Adept 3 

Trots att adept 3 kom fram till att rekrytering inte var ett område som lockar för framtiden 
upplever adepten att informationen och förståelsen för ämnet ändå var intressant att veta. 
Denna adept anser att det är jätteviktigt att få komma ut på företag och faktiskt se hur det 
ser ut i verkligheten eftersom studierna bidrar med väldigt mycket teori men lite praktik. 
Adepten säger sig även har fått en helt annan förståelse för företaget som mentorn arbeta 
på och varför de gör som de gör vid rekryteringsprocesserna. 

Mentorerna talar om den input de fått från sina adepter. Mentor 1 berättar att det var 
nyttigt att höra hur adepten såg på dennes organisation. 

Såklart är det nyttigt och omruskande att bli påmind om att man 
kanske inte alltid är så välkänd som man tror alla gånger - Mentor 1 

Mentor 2 värderar den input som adepten har bidragit med högt och beskriver hur 
relationen även öppnat upp för andra funderingar. De frågor som den oerfarna adepten 
ställde gav Mentor 2 en ökad förståelse för hur unga människor tänker. Adepten berättade 
ofta om vad denne höll på med i skolan för tillfället och vad litteraturen och lärarna sa. 
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 Få inputen utifrån är lika viktigt och att få se vekligheten från deras 
horisont är lika viktigt för mig som det är för dem att få se 
verkligheten från min -Mentor 2 

Är det verkligen så? för så är det kanske inte i verkligheten. Det tycker 
jag är kul när allt sätts på sin spets och man får förståelse för hur 
många olika människor tänker -Mentor 2 

Mentor 3 beskriver hur dennes adept var väldigt intresserad av kompetensbaserad 
rekrytering. Detta bidrog till att mentorn fick ökad förståelse och intresse för denna typ 
av rekrytering. Mentor 3 visste mycket om kompetensbaserad rekrytering redan innan 
men i och med diskussionerna så skedde ett utbyte. 

4.4 Kunskap som färdighet 

4.4.1 Upplevt kunskapsbidrag 

I detta resultatstycke beskrivs vilket kunskapsbidrag som mentorerna och adepterna 
själva upplever att de har bidragit med i form av färdigheter. Denna kunskap har 
framförallt förmedlats genom arbetsrättsliga case, asvar för utbildning samt CV-
skrivning. Dessa upplevelser kan ha bidragit med färdigheter eftersom de medverkande 
praktiskt själva har fått utföra någon form av handling. 

Adept 2 upplever att en kunskapsöverföring i form av färdighet har givits till mentorn. 
Vid ett tillfälle fick adepten i uppgift att lösa case som mentorn hade satt ihop. Det 
handlade om en anställd som inte fungerade i en arbetsgrupp och mentorn frågade om råd 
angående hur situationen kunde lösas och vad lagarna sa samt om facket skulle 
informeras innan en eventuell omplacering skulle ske. Det skedde då en diskussion och 
mentorn fick ta del av adeptens kunskaper och syn på hur caset kunde lösas. Adepten 
misstänker att caset eventuellt var en verklig situation på arbetsplatsen och att mentorn 
kanske använde sig av adeptens råd i den riktiga situationen.   

Alla mentorerna anser att de på något viss ha bidragit till att adepterna fått någon form av 
färdighet. Mentor 1 beskrev att dennes adept fick konkreta fall att arbeta med som var 
tagna från dennes organisation. Adepten var även med på en utbildning som berörde 
arbetsrätten. Adepten fick då i uppgift att ansvara för en del i utbildningen och 
presenterade detta för deltagarna. Adepten ansvarade själv för att förberedda och plocka 
fram det material som skulle presenteras. 

Mentor 2 anser att relationen till adepten mycket handlade om att att svara på frågor men 
adepten fick även lära sig hur ett bra CV och säljbrev bör skrivas. Skriftligt material 
utdelades men även muntliga genomgångar genomfördes mellan mentor 2 och dennes 
adept. Mentor 3 anser inte att denne bidragit med någon direkt färdighet till sin adept men 
adepten har troligtvis fått mer energi och vågar mer genom deras relation. 

Visst har det varit ett stöd för henne, åtminstone i hennes fortsatta 
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karriär – Mentor 3 

4.4.2 Upplevt kunskapsutbyte 

I detta resultatstycke beskrivs vilken kunskap i form av färdigheter som mentorerna och 
adepterna upplever att mentorskapsrelationen faktiskt har bidragit med. Kunskapsutbytet 
i form av färdighet har skett framförallt genom en ökad självinsikt och marknadsföring 
av organisation. 

En av de tillfrågade adepterna upplever att relationen till mentorn har bidragit med 
färdigheter. I detta fall I form av att omvandla teori till praktik, reflektion och självinsikt. 

Ja det har det för jag har lärt mig att hålla tyst mer. Nämen faktiskt att 
reflektera över vad andra säger och ta in lixom och att tänka lite mer på 
hur det faktiskt kan vara och lyssna på någon som kan och omvandla det 
i praktiken som vi gör här i skolan då.  Så jag har växt som människa, så 
att saga, på något sätt -Adept 2 

Det var endast Mentor 1 som anser sig ha fått en viss färdighet genom 
mentorskapsprojektet. Mentor 1 har nu blivit bättre på att berätta om organisationen i 
rekryteringssituationer och har mer grundläggande introduktioner vid nyanställningar 
idag.  Vilket mentorn menar kan ha att göra med den input som givits genom relationen 
till adepten. 

  

4.4 Förtrogenhets kunskap 

4.4.1 Upplevt kunskapsbidrag 

I detta resultatstycke beskrivs vilket kunskapsbidrag som mentorerna och adepterna 
själva upplever att de bidragit med i form av förtrogenhetskunskap. Denna kunskap har 
framförallt förmedlats genom ett utbyte via diskussioner. Dessa upplevelser kan ha 
bidragit med förtrogenhetskunskap eftersom diskussionerna kan ha påverkat hur de 
meverkande tänker och agerar i framtiden. 

Adept 1 upplever att det inte skett så mycket kunskapsöverföring till dennes mentor i 
form av förtrogenhetskunskap. Dock nämner adepten att de frågor som har diskuterats 
eventuellt har satt spår hos mentorn bland annat i form av hur man ska förhålla sig till 
utbildningar vid rekryteringssammanhang. 

Det känner jag nog inte att jag tillför för henne så väldigt väldigt 
mycket. Det var ju mer att man hade en hel del frågeställningar. 
Väldigt mycket frågor som kunde göra att hon själv kanske kände att 
det här kan jag inte svara på utan detta är något jag borde kunna -
Adept 1 
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Mentor 1 och dennes adept försökte så mycket som möjligt arbeta med fall/material som 
hade en anknytning till organisationen. Det kunde vara händelser som hänt eller höll på 
att hända. Utifrån dessa material resonerade de kring allt runt omkring.  De övriga 
mentorerna nämner inte hur de på något specifikt sätt kan ha bidragit med kunskap i form 
av förtrogenhet till sina adepter men menar att det säkerligen kan ha skett. 

Det blev nästan lite terapi faktiskt, för henne tror jag -Adept 3 

Adept 3 upplever sig fungerat lite som ett bollplank för mentorn som vid mötena gärna 
luftade sina tankar. Adepten vet inte riktigt om mentorn egentligen fick ut någon tyst 
kunskap av deras möten men eftersom adepten lyssnade fick mentorn i alla fall ut något 
av det. 

Jo, det fick hon men jag kan inte säga vad, jag vet inte vad hon fick men 
det var säkert något. Jag har inte pratat med henne om det nu i efterhand 
-Adept 3 

4.4.2 Upplevt kunskapsutbyte 

I detta resultatstycke beskrivs vilken förtrogenhetskunskap som mentorerna och 
adepterna upplever att mentorskapsrelationen faktiskt har bidragit med. Kunskapsutbytet 
i form av förtrognhetskunskap har skett framförallt genom att medverkan i den dagliga 
verksamheten har gett erfarenheter för framtiden samt påverkat skolarbetet, socialisering 
med andra människor och en ökad förståelse för olika åldersgrupper. 

Adept 1 beskriver hur denne fått vara med på introduktioner, rekryteringar, förhandlingar, 
fått kunskap om kompetensutveckling andra utbildningar och arbetsmiljö. Dessa 
erfarenheter sätter säkert spår hos mig i framtida arbete säger Adept 1. 

Det är ju jäkligt intressant och få reda på hur andra arbetar med sitt HR, 
man kan ju alltid snappa upp något och framförallt så är det väl sen i 
framtiden när man väl jobbar som HR. Så är det väldigt intressant att se 
hur andra faktiskt jobbar -Adept 1 

Adept 2 kan inte sätta ord på vad mentorskapet har bidragit med för förtogenhetskunskap 
men menar att det säkert finns något och att det kommer dyka upp när denne kommer ut i 
arbetslivet. Det har uppkommit diskussioner med människor i adeptens närhet och denne 
tror att mycket att ämnena som hon väljer att diskutera samt kunskap som hon besitter 
kanske inte hade varit där utan mentorskapet. 

Jag har ju arbetat mycket med PM då att man kan fått med det i 
analysen o faktiskt. Det tror du kanske inte annars för du läser bara 
det stora så man har tagit med det hela på något sätt - Adept 2 

Adept 2 menar även att mentorskapet har bidragit med kunskap som senare påverkat 
skolarbetet. Vid tentor och skolarbeten har adepten kommit ihåg saker som diskuterats 
med mentorn och hjälp henne bland annat i arbetens analysdelar. Detta då adepten fick 
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tagit del av andra perspektiv som givit denne en bredare syn på omgivning. 

Men jag tror att omedvetet har man plockat på lite här och där, 
säkerligen har man blivit mer och mer bekväm i att prata med människor 
man inte känner, skapa diskussioner med människor som man inte har så 
mycket gemensamt med. Men jag har aldrig stannat upp och reagerat 
över att det här måste ha kommit därifrån -Adept 3  

Som beskrivs ovan har adept 3 ökat sin förmåga till att socialisera med andra människor. 
Detta är något som adepten inte kan beskriva hur man gör med ord men efter övning i 
samtalet med mentorn har dennes förmåga till att lyssna och samtala ökat. Dock säger sig 
adepten inte vara helt säker på om detta enbart beror på mentorskapet eller om det är en 
mognad i sig. 

Jag tänker inte att genom mentorskapet får jag faktiska kunskaper jag 
kan sätta ord på. Att såhär kan jag göra såhär och såhär, utan mer 
relationsutveklande snarare men jag tror att omedvetet har man plockat 
på lite här och där -Adept 3  

Mentorerna fick förtrogenhet i form av att de fick vara i fokus och berätta om deras 
dagliga arbete. Detta fick Mentor 1 att tänka att denne gör något intressant och bra. 
Mentor 2 hade redan innan mötet med sin adept funderingar kring hur olika åldersgrupper 
måste bemötas olika och menar att det är nyttigt att vara i kontakt med individer från 
olika generationer för att få lärdom i hur man kan nå ut till dem på bästa sätt. 

Då kan jag känna mig ungdomlig -Mentor 2 

Mentor 3 fick likt de andra mentorerna en bekräftelse av sig själv genom att agera mentor 
till någon. 

Det är något som alla söker på något vis och det onekligen så att 
man känner att man gör nytta och det är ganska bra, det är en 
ganska behaglig känsla -Mentor 3  

4.5 Övriga utbyten 
Adept 1 påpekar att en spontan och mer lättsam stämning bildades efter ett tag i 
relationen till mentorn. Då diskuterades mer personliga och spontana grejer som inte 
alltid var kopplat till arbetslivet. 

Man ser det ju som en potentiell arbetsgivare för framtiden, om man 
tycker att det är en bra arbetsplats. det är så jag ser det och det är väl 
anledningen till varför jag egentligen är med. Dels för att lära sig men 
också för att liksom skapar jag en bra relation nu och verkar seriös så 
att det kanske finns en chans till praktik eller något annat i framtiden -
Adept 1 
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Även de andra två adepterna påpekar att mentorskapet kanske kan bidra till en 
praktikplats eller eventuellt underlätta för ett jobb i framtiden. Adept 2 menar även att det 
mest givande som kommit ut av mentorskapet har varit att få vara med och se hur det ser 
ut i praktiken och översätta teori till verklighet. 

Det är ett bra kunskapsutbyte, bra vägledning och kontakt -Adept 2 

Mentorerna uppger att de på olika vis har fått andra erfarenheter och utbyte av adepterna. 
Mentor 1 uppger att dennes adept vid ett tillfälle hjälpe honom att se över en 
rekryteringsannons. Inputen som adepten gav på annonsen har denna mentor tagit med 
sig för framtida annonser och har bivit bättre på att marknadsföra företaget.  

Att byta erfarenheter, vad adepten tror, tycker, tänker och upplever 
och vad jag tror tycker och upplever -Mentor 2. 

Mentor 2 upplever att utbytet av erfarenheter har varit givande och ångrar inte 
deltagandet i projektet. Snarlikt svarar Mentor 3 att det finns mycket som har varit 
possitivt med medverkandet och att utbyte har varit nyttigt på fler plan. 

4.6 Utvecklingsmöjligheter 
Alla de tillfrågade adepterna upplever att informationen om vad mentorskapet skulle gå 
ut på var bristfällig och att tydligare information i framtiden bör ges innan första träffen 
mellan mentorerna och adepterna före mentorskapsprojektets start. Adept 1 vill inte 
medverka igen på grund av rädsla av att få en dålig mentor eftersom man slumpmässigt 
paras ihop med en mentor, hört att andra fick sämre. Denna person har valt att skaffa en 
mentor på egen hand för att säkerställa gott samarbete. Adept 1 tycker även att det ska 
finnas tydligare riktlinjer från de som driver projektet och uppgifter som ska uträttas och 
att man under första träffen sätter upp mål från bådas hål, alltså vad mentorn och adepten 
vill ha ut av projekten. Alla de tillfrågade adepterna upplever att informationen före 
mentorskapsprojektets start var bristfällig. 

Det är inte alltid bra att lägga eget ansvar på folk, det är ju som att ge 
individuella uppgifter, man vet ju hur det går i skolan. Det är väl 
kanske bättre och ge folk en uppgift tillexepmel.. att säga att när ni 
träffas första gången ska ni ha ett papper framför er och båda ska då 
ha funderat tills på saker ni vill göra tillsammans och skriva ner dessa 
tankar -Adept 1 

Adept 2 råkade ut för frågor angående vad projektet gick ut på och upplevde att detta inte 
skulle gått att svara på om det inte varit så att denne suttit med i styrelsen för projekten 
sett år tidigare. Adept 2 upplever även att den första kontakten till mentorerna inte bör 
ske av adepterna själva eftersom detta kan skrämma bort personer som inte tycker att en 
sådan situation är bekväm. Adept 3 tror att många adepter hoppar på projektet bara för att 
alla andra gör det och anser att det är viktigt att de som driver projektet ser till att tydlig 
information ges innan starten av projektet så att inte platser tas upp av personer som 
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egentligen inte är intresserade av ett utbyte med mentorn. 

Majoriteten av de tillfrågade mentorerna beskriver projektet som något positivt men alla 
har förlag till förbättringar. Två av mentorerna påpekar bristen med tid. Mentor 1 kunde 
tyvärr inte avsätta den tid som denne hade velat och Mentor 2 tyckte att denne haft för få 
träffar med sin adept. 

Man hinner ju inte avsätta den tid man egentligen skulle vilja avsätta 
utan man skulle ju helst vilja vika någon dag i veckan för det här om 
intresse hade funnits -Mentor 1 

Mentor 1 hade även velat se fler goda exempel, med det menar Mentor 1 exempel på 
mentorspar som gjort saker som fungerat bra. Mentor 1 tycker att det hade varit bra med 
någon form av mall på olika samtalsämnen. Mentor 1 var något frågande till vad denne 
beskrev som obligatoriska aktiviteter och tycker att tydligare riktlinjer på vad som är 
obligatoriskt och inte borde finnas. 

Mentor 2 har som förslag att projektet kunde skett under en längre period så att adept och 
mentor fick mer tid för att träffas. Projektet kunde pågå med samma adept under alla tre 
studieåren för att få ett så stort utbyte som möjligt. 

Det kan kännas lite flyktigt att bara träffas ett par gånger och sen är det 
slut -Mentor 2 

Mentor 3 anser att det är viktigt med rätt personkemi mellan adept och mentor och att det 
kanske hade varit bra att inte slumpmässigt para ihop dem. Mentor 3 tycker även att ett 
syfte med relationen fattades när han först blev tillfrågad att medverka i projektet och att 
de ansvariga borde komma med förslag på hur mentorskapet ska läggas upp. 

4.7 Sammanfattning av resultat 
Adept 1 och adept 2 upplever att de bidragit med faktakunskap till sina respektive 
mentorer. Detta gjordes oftast genom diskussioner, Case och diverse frågeställningar. 
Både Adept 1 och Adept 2 beskriver att de hjälpt sina mentorer med arbetsrättsliga 
frågor. Mentor 1 försökte förmedla faktakunskap genom att berätta om hur det är att 
jobba i offentlig sektor och de samtalade även en del kring arbetsrätt och hur man arbetar 
med sitt arbetsgivarvarumärke. Mentor 3 informerade sin adept om dennes organisation, 
ledarskapsfrågor och rekrytering.  

Utbyten som de medverkande själva upplever att det fått ta del av i form av faktakunskap 
skedde genom föreläsningar, skyddsombudsmöte och direkt information genom parterna. 
Alla medverkande i vår studie upplever att de fått en ökad faktakunskap genom 
mentorskapet.  

Adept 1 upplever att mentorerna fått en större förståelsekunskap genom ökad kunskap om 
universitetsvärlden. Mentor 1 beskriver att de tog arbetsrättsliga frågor ett steg längre och 
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att det kan ha gjort att dennes adept fått en ökad förståelse för arbetsrätten. Mentor 2 
upplever att kunskap överförts från teori till verklighet och Mentor 3 antar att dennes 
adept fått ta del av mycket av den erfarenhet Mentor 3 besitter.  

Utbytet som de medverkande har fått i form av förståelse har skett framförallt genom 
medverkan i verksamheten, förståelse för hur en viss organisation fungerar, fått teori 
översatt till praktik och genom ökad kunskap om andra människor.  

Av resultatet framkom det att kunskap i form av färdighet förmedlats genom 
arbetsrättsliga case, ansvar för utbildning, samt CV-skrivning. Mentor 3 upplever att 
denne inte direkt överfört någon färdighet till sin adept men att deras relation kanske gett 
adepten mer energi och vilja att våga. 

Några av relationerna har bidragit till en ökad självinsikt och bättre marknadföring av 
organisationen. Adept 2 upplever att denne växt som människa genom mentorskapet. 
Mentor 1 fick en viss färdighet genom mentorskapet då denne blivit bättre på att berätta 
om organisationen vid rekryteringstillfällen.  

Kunskap i form av förtrogenhet har förmedlats främst genom diskussioner. Adept 1 tror 
att deras diskussioner satt spår hos mentorn, framförallt hur denne ska förhålla sig till 
utbildningar vid rekryteringsammanhang.  

Utbytet av förtrogenhet kan ha skett bland annat genom medverkan i den dagliga 
verksamheten vilket har bidragit med erfarenheter för framtiden samt påverkat adepternas 
skolarbete. De medverkande har fått träffa människor och fått ökad förståelse för olika 
åldersgrupper.    

Både adepterna och mentorerna har haft flera synpunkter på hur projektet i framtiden kan 
utvecklas. Bland annat handlar detta om tydligare information om mål och medel innan 
projektets start, att inte para ihop adepterna och mentorerna slumpmässigt samt att låta 
projektet löpa under en längre tid.        

5. Diskussion & analys 
I detta avsnitt diskuteras resultatet som vi med hjälp av intervjuerna har fått fram. Detta 
blandas med våra egna åsikter och bakgrundsfaktan som kan läsas i tidigare avsnitt.  

Adepterna valde att medverka i projektet för att få ett bredare kontaktnät och möjlighetet 
till att få teori översatt i praktik är anledningar till varför adepterna valde att delta i 
mentorskapsprojektet. Murray och Owen (1992) beskriver hur ett mentorskap kan bidra 
med just detta och hur relationen till mentorn i många fall kan öka chanserna till arbete i 
framtiden. Ett brett kontaktnät vet vi med erfarenhet kan underlätta inte bara i den 
framtida karriärutvecklingen utan även vid uppsatsskrivande. Mentorerna pratar om att få 
möjlighet till ett ökat samarbetete med universitetet. Vilket även det kan ses som ett sätt 
att öka sitt kontaktnät samt komma i kontakt med eventuella framtida medarbetare. F 
Shea (2002) beskriver hur mentorn ska hjälpa en mindre erfaren person. Detta är också en 
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av anledningarna till att några av mentorerna valde att medverka i projektet. Att hjälpa 
andra kan vara minst lika givande som att bli hjälpt själv. 

5.1 Upplevt kunskapsbidrag 
Genom diskussioner upplever några adepter att de bidragit med ny kunskap till 
mentorena. Denna kunskap kan vi härleda till faktakunskap eftersom diskussionerna har 
inneburit att mentorerna fått ta del av information som de tidigare inte visste om. 
Samtalet är en central del i relationen och grunden till att ett kunskapsutbyte kan ske 
(Egidius 2008). En av adepterna gav sin mentor ny information om arbetsrätt och 
långtidsjukfrånvaro och genom detta har mentorn fått ny fakta att dra nytta av i sitt 
dagliga arbete. Ny information spreds även genom caseliknande frågeställningar där 
mentorn fick ta del av adeptens syn på saken. Casen kan ha varit tagna från verkliga 
situationer och mentorn kan också tagit hjälp av adeptens förklaring när det riktiga fallet 
skulle lösas. Om så är fallet går inte att avläsa med detta underlag men säkerligen har 
mentorn fått ta del av någon ny faktakunskap i samband med caset. 

Mentorerna har informerat sina adepter om organisationen som de är verksamma i. På så 
sätt har adepterna kunnat få en bild av hur det kan ser ut i en organisation samt hur de 
arbetar i praktiken. Denna information kan gå att härleda till både fakta och förståelse 
men eftersom vi inte i detalj har kartlagt vad de faktiskt har blivit informerade om anser 
vi det vara ny faktakunskap. Personalmöten, information om offentliga sektorns arbete, 
arbetsgivarvarumärke och arbetsrätt är teman som mentorerna har låtit adepterna vara 
med på. Erfarenheten av medverkandet kan ha bidragit med ny faktakunskap för 
adeptern. Den kunskap som en av parterna upplever sig ha bidragit kan i själva verket ha 
bidragit med något annat.  Eftersom studien inte undersöker mentorer och adepter som 
varit ihopparade med varandra utan endast medverkat från samma projekt är det svår att 
ta reda på om detta bidrag av kunskap faktiskt ha skett. 

Två av adepterna berättade att deras mentorer förmodligen fått ett utbyte av dem. De talar 
kring hur de som studenter kunde berätta vad som sker på universitet samt hur deras 
utbildning är upplagd just nu. Det känns som att denna information kan vara bra för en 
arbetsgivare att veta då de får reda på vad studenterna lär sig och vad det läggs extra 
fokus på i en specifik utbildning. De får helt enkelt en inblick i vad morgondagarens 
personalvetare har för kunskaper som nyutexaminerad. (Mathisen 2009) skriver att 
mentorn och adepten är ofta inte i samma fas i livet därför kan det bli så att mentorn får 
ny eller uppdaterad förståelse för hur den andra partens situation ser ut.  

I de allra flesta fall är det säkerligen givande att se hur tillexempel en annan generation 
förhåller sig till en viss sak. Det kan kanske bli så att båda eller en av personerna i 
relationen blir påverkad på något sätt av den andra. Med påverkad menar vi i detta fall att 
det sker en påverkan som leder till något positivt. Det kan vara att mentorn blir mer 
motiverad till sitt arbete eftersom denne får agera mentor eller att adepten får kunskap av 
sin mentor som den annars inte skulle ha fått.    
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I en av intervjuerna framkom det från adepten att denne tillsammans med sin mentor tog 
en fråga ett steg länge. De omvandla då en diskussion till en praktisk situation. Att 
omsätta något i praktiken är nog viktigt för att skapa sig en djupare förståelse kring saker 
och ting. Att få praktisera det som tidigare bara varit teori kan göra att personen lär sig 
eller tycker något blir roligare. I detta fall handlade det om en facklig förhandling. Om 
möjligheten ges och mentorskapet kan bidra till att adepten kan få chansen att se eller 
göra något i praktiken så är detta väldigt positivt. Samtalet är centralt när kunskap ska 
överföras från person till person men det kan ske på olika sätt. Det är viktigt att 
kommunicera, samtala mycket och formulera sig samt pröva argumenten. Ett annat sätt är 
att förmedla sin kunskapsöverföring är genom att praktisera det som lärs ut (SOU 
1992:94).        
En av de intervjuade mentorerna gav sin adept en ökad förståelse för en viss fråga då 
denne berättade om en situation där adepten fick tänka till angående hur denne var i 
allmänhet och hur denne såg på sig själv. Samtalet handlade om det personliga 
varumärket, mentorn och adeptens utbytte sina erfarenheter kring detta. Ofta är det nog så 
att den bild som gess till andra inte alltid stämmer överens med hur det verkligen är. Ju 
äldre en person blir desto mer lär denne nog känna sig själv och det är värt att skänka en 
tanke till, speciellt som ung och oerfaren. Eftersom detta är viktigt i 
rekryteringsamanhang inför framtida arbeten. Mentor 1 berättar att det är vanligt att 
arbetsgivare söker upp blivande anställda på internet. Givetvis har allt med internet blivit 
allt vanligare och det förekommer säkert att arbetsgivare kollar upp sina anställa på 
internet men om detta gör att vi måste göra oss till helt anonyma personer är något varje 
individ borde ställa sig frågan, vi är ju bara människor. Det var intressant att höra hur 
Mentor 1 och dennes adept hade samtalat om detta ämne och hur adepten i detta fall fick 
sig ny förståelsekunskap och funderingar. 
Det intressanta i en mentorskapsrelation är just erfarenhetsutbytet mellan mentor och 
adept och det tog Mentor 3 upp när denne ville påvisa vad denne kunde erbjuda sin adept. 
Att båda får ett erfarenhetsutbyte av någon form tror vi är ganska klart, självklart beror 
det på olika faktorer som intresse av dela med sig av sig själv och vilken tid man har för 
varandra etcetera men det sker nog alltid på något sätt. Ahlström (2002) skriver att det är 
adepten som bör vara i centrum i en mentorskapsrelation. Detta är nog vanligast också, 
det är nog adepten som får det största utbytet från en relation av detta slag. Delvis för att 
adepten oftast innehar mindre erfarenhet av något än vad mentorn har men också för att 
adepten är den som ska vara drivande och komma med frågor och funderingar.      

Vi tror att det kan vara svårt att överföra kunskap i form av färdighetskunskap men det 
visade sig att det skett i några av informanters relationer. Två av de tre adepter vi 
intervjuade ansåg att de överfört kunskap i form av färdighet till sin mentor. I ett fall 
använde sig en mentor av ett råd som en adept gav. Det visade sig att adepten hade rätt 
fakta angående en aktuell omplacering som skulle ske på mentorns organisation. 
Troligvis hade adepten mer kunskap kring det område som diskuterades och ville därför 
dela med sig av vad denne visste. Vi tror att det ofta kan vara så, speciellt när studenter 
kommer med ny eller färsk kunskap kring något som mentorn kan ha läst om för länge 
sedan. Heery & Noon (2001) menar att den med mer erfarenhet ska överföra den tysta 
kunskap och yrkesskicklighet den innehar till personen med mindre kunskap. Det kan 
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säkert ses som en självklarhet i en mentorskapsrelation men det gäller nog att våga och 
lita på sig själv för att kunna förmedla den kunskap som är väsentlig och rätt.  

Mentor 1 berättade att denne tog aktuella fall från dennes organisation när de skulle 
dikutera olika saker. Det är nog viktigt att adepten får känna sig delaktig i mentorns 
dagliga arbete för att påverka och hjälpa till på olika sätt. Det kan säkert vara så att vissa 
adepter känner att de bara får och inte ger tillbaka. Mentor 1 berättade vidare att dennes 
adept själv fått fått ansvara för en del i en utbildning som skulle hållas på organisationen. 
Mentor 2 berättar att de i dennes mentorskapsrelation handlade mycket om att svarade på 
frågor. Vid ett tillfälle lärde Mentor 1 sina adept hur ett bra CV och säljbrev kunde se ut. 
Än en gång är det olika typer av kunskap som lärts ut på olika sätt men det som bör 
poängteras är att ett utbyte av färdighetskunskaps troligtvis utbytes.  

De vi ställde frågan om hur vidare de medverkande trode att de hade bidragit med någon 
tyst kunskap till deras adept/mentor tyckte många av dem att det var en svår fråga att 
svara på. Förtrogenhetskunskap går att jämföras med tyst kunskap och är den kunskap 
som inte alltid kan beskrivas med ord eller att man som individ inte har vetskap om att 
det finns (SOU 1992:94). Där av är det svårt att ta reda på om det verkligen skett något 
utbyte av förtrogenhet. Vissa av dem antyder att de skett mycket diskussioner som 
eventuellt kan bidra med någon form av kunskap som inte den respektive är medveten om 
att den har med som den säker kommer ha någon form av användning för när det bli 
tillfälle för det. En adept menar att det mentorn inte alltid hade svar på alla frågor och att 
detta säker väker tankar hos mentorn om att denne kanske skulle läsa in sig bättre på 
vissa områden eller få en uppdatering av vissa ämnen. Det är inte direkt kopplat till tyst 
kunskap men eftersom mentor får sig en tankeställare och möjligtvis sätter sig in i ämnet 
längre fram upplever vi att det kan ses som en omvänd form av tyst kunskap. Att sätta 
fingret på vad som är tyst kunskap och inte är väldigt svårt att kartlägga i detta fall 
eftersom det som sagt är svårt att sätta fingret på något som är just tyst. En annan adept 
berättar om hur denne fungerat som ett bollplank och på samma sätt svara mentorerna att 
de tror att det har skett men att de inte vet hur eller vad. En av mentorerna antyder särskilt 
att casen som denne arbetat med tillsammans med sin adept innefattade mycket nytt för 
adepten och säker har denne snappat upp något som kommer till använding i framtiden. 
Resultatet på denna form av kunskap faller lätt in på de övriga formerna av kunskap 
eftersom den tysta kunskapen kan vara både form av fakta, förståelse och färdighet. 

5.2 Upplevt kunskapsutbyte 
Alla meverkande i studien anser att de genom mentorskapsrelationen fått ökad 
faktakunskap. Detta har från adepternas sida bland annat skett genom meverkande i 
utbildningar och fakförhandlingar. Eftersom faktakunskap handlar om information, regler 
och konventiner (SOU 1992:94) anser vi att medverkandet kan ha bidragit till ny 
information som får att härleda till faktakunskap. Att få vara med och se hur något går till 
i praktiken kan säkerligen även bidra med andra kunskapsformer men varförallt ny 
information. En av adepterna har tidigare inte varit arbetsam och mentorskapet har 
bidragit med mycket ny information om hur organisationer kan fungera och vara 
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uppbyggda. Att få möjlighet att studera en organisation innifrån måste ha varit ett 
ypperligt tillfälle för denna adept att dels skapa sig ett större kontaktnät men även att få 
kött på benen när det blir dags att söka jobb efter studierna. Tidigare erfarenheter blir allt 
viktigare på dagens arbetsmarknad och en mentor går alltid att använda som en referens 
anser vi. 

En av mentorerna har fått ny kunskap gällande arbetsrätten då adepten bidrog med 
information om regler som denne tidigare inte visste om. Vi upplever att det är mycket 
teori som man läser om i skolan som sedan fösvinner om det inte ges möjlighet att 
praktiskt arbetar med den. Att mentorerna få en uppdatering om vad studenterna läser om 
i skolan måste vara ett bra sätt för dem att få ny fakta men även förståelse för vad som 
sker. Samtidigt som de får en uppdatering av vad de själva har läst om en gång i tiden. 
Flera av mentorerna menar att den information som adepterna har delar med sig av 
gällande universiteslivet har givit dem ny fakta som de kan dra nytta av i sitt arbete. 

Kunskapsutbytet som utbytets var av varierande art. Adept 1 fick följa sin mentor i det 
dagliga arbetet medan Adept 2 och 3 var mer specifika när det svarade på vad det fått ut 
från sin mentorsrelation. Adept 1 fick närvara vid arbetet med en rekrytering, denne fick 
se hur hela processen såg ut. Istället för att bara närvara vid en intervju hade de 
diskussioner kring annons, frågor och så vidare. Detta gjorde kanske att adepten fick en 
djupare förståelse kring begreppet rekrytering och vad som innefattas i detta. Adeptens 
medverkan kan även ha hjälpt mentorn i arbetet med rekryteringen. Det kan tänkas att 
tankar och åsikter kom från någon som vanligtvis inte tas in i rekryteringarna. 
Förhoppningsvis gav detta båda parter något, om det var i form av bekräftelse, ny lärdom 
eller något annat spelar mindre roll eftersom det handlar om att förstå sig på en ny 
företeelse därav väljer vi att kategorisera denna händelse som något som leder till ökad 
förståelse. Vad som kan vara viktigt är att det ges feedback efter att något gjorts (Murray 
& Owen 1992). Adepten bör i sin tur vara mottaglig för detta och visa intresse för att 
mentorskapet ska ha någon relevans. Adepten ansvarar självklart själv för att få saker och 
ting gjorda samtidigt som mentorn finns till för att stötta i de olika delarna. Om alla delar 
accepteras bör ett kunskapsutbyte ske, i detta fall genom att adepten lär sig om 
rekrytering och mentorn får hjälp eller tankar och funderingar från adepten.        

Adept 1 fick en ökad förståelse för individen och människan som varelse genom att 
denne fick närvara när mentorn hade ärenden som gällde personal med olika problem. 
Det kunde handla om någon med ett missbruk eller någon med en skada. Ett utbyte 
verkar ha skett när adepten fick kännedom om vad som kan hända ute på en arbetsplats. 
Denne har säkert med sig funderingar till ett framtida arbete samtidigt som denne är en 
erfarenhet rikare efter att ha fått en ökad förståelse för hur dessa problem kan hanteras.  

Adept 2 och adept 3 fick båda en djupare förståelse för förhandlingar med facket och 
arbetat inför och efter att dessa förhandlingar. Adept 2 påpekade att detta var något de 
läst i skolan som sedan fick översättas till praktik. Adept 3 hade en annan inlärningsform 
när denne fick förståelse för hur mentorn jobbade och hur organisationen såg ut. Adept 3 
berättade att det inte blev så mycket praktiskt utan de gick igenom vilka ruiner som fanns 
vid olika tillfällen. De var mycket fokus på rekrytering och de diskuterade om vad som 
för tillfället stod i mentorns agenda. Adepten fick en djupare förståelse för yrket och har i 
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efterhand kommit fram till att det inte är ett yrke som denne intresserar sig för i 
framtiden. Istället kan Adept 3 söka sig till andra yrkesområden i framtiden och slipper 
spila tid på detta. Alltså en erfarenhet rikare.  
Mentor 1 upplever att det var bra att bli påmind om att dennes organisation inte alltid är 
så välkänd man kanske tror. Mentorn fick genom sin adept vetskap om hur 
organisationen på ett bättre sätt kan marknadsföra sig och därigenom kanske göra 
positiva förändringar för att förbättra bristerna i framtiden. Mentor 2 fick också ett utbyte 
av förståelse från sin adept då denne berättade vad de höll på med i skolan och vad de 
lärde sig. Det är nog två skilda världar att gå i skolan och att vara verksam i arbetslivet 
men skolan kanske skulle anpassa sina utbildningar efter vad företagen vill att deras 
personal ska kunna. Detta för att öka chanserna till jobb för de unga men även så att 
företagen får in rätt kompetens och att utbildningarna lägger vikt vid rätta saker. 

En av adepterna upplevde att relationen till mentorn har lett till ett kunskapsutbyte i form 
av färdighet. Detta i form av att omvandla teori till praktik, reflektion och självinsikt. 

Det var ganska väntat att mentorerna inte skulle fått ett lika stort utbyte vad gäller 
färdigheter som adepterna men Mentor 1 ansåg att denne blivit bättre på att ha mer 
grundläggande introduktioner vid nyanställningar efter input ifrån sin adept.  
En av anledningarna till att en man som student vill ha kontakt med en arbetsverksam 
mentor är nog att fåt se hur det ser ut i praktiken på en organisation. En av våra 
informanter påpeka också det när vi kom att tala om vad denne fått för färdigheter från 
sin mento. Vi tror att det många gånger gäller att träffa människor som man passar ihop 
med, en personkemi som gör att olika utbyten kan ske. I något fall från de intervjuer vi 
höll så kunde gavs en känsla av hur individerna ”klickat” i relationen, trots att de inte sa 
det rakt ut. Detta kan ha påverkat kunskapsutbytet. 

För att få fram hur de medverkade upplever att de fått ett utbyte i from av förtrogenhet 
ställde vi följdfrågan om hur de upplever att de efter projektets gång kommit på sig själva 
med kunskaper de inte trodde de besatt. Vi ställde de även frågan om de trodde att de fått 
någon tystkunskap av relationen. De flesta svarade att de inte visste helt säkert men att 
det nog trodde att det fanns saker som de skulle få användning av i framtiden men kanske 
inte var medvetna om just nu. Genom att vissa av adepterna har fått medverka i det 
dagliga arbetet på mentorernas arbetsplats säger somliga av dem att de fått med sig 
erfarenheter som de kanske inte kan sätta fingret på idag men som de definitivt kommer 
kunna dra nytta av i framtiden. Att inte vara medveten om vilken kunskap som senare 
faktiskt är nödvädig och viktig på en kommande arbetsplats tror vi är standard. Den 
kunskap som adepterna kommer behöva använda sig av kommer inte ge utryck förens 
dem har kommit ut i arbetslivet. Mycket tyst kunskap kommer säkert ta form i ett senare 
skede i depternas liv. En av adepterna säger sig redan har fått använding av den i 
samband med skolarbete och des analysdelar där menar adepten att denne i vissa fall 
tänker annorlunda efter relationen till sin mentor. En annan adept menar att relationen till 
mentorn har bidragit till ett lättare förhållningsätt till främmande människor och att 
socialisationsdelen när det gäller att bygga relationer har blivit lättare. Det är något som 
inte går att beskriva hur det bara sker. 
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En av mentorerna upplever att relationen till adepten och ökad förståelse för andra 
åldergrupper har gjort att denne känner sig mer ungdomlig. Denna känsla går inte att 
beskriva med ord men genomsyrar inte bara dennes arbete utan även hur de som företag 
ska nå ut till yngre åldersgrupper. Denna upplevelse kanske inte för alla känns kopplad 
till tyst kunskap men eftersom den handlar om en känsla som inte helt kan beskrivas med 
ord men som påverkar ett arbete anser vi att det kan falla inom den formen. Andra 
mentorer svarade på frågan om tyst kunskap, att de kan ha fått ut de genom att få 
möjligheten av stå i centrum. En mentor berättar att den upplevelsen ger känslan av att 
göra någonting bra och få en inblick att arbetet denna själv gör om dagarna faktiskt är 
kul. 

5.3 Utvecklingsmöjligheter 
Mycket av det som de medverkande under intervjuerna har delat med sig av har varit 
positiva men under denna punkt; utvecklingsmöjligheter belyses de årgärder som man 
från projektet sida kan arbeta mer för att gynna kunskapsutbytet mellan mentorer och 
adepter. 

Alla medverkande i projekten talar på olika sätt om hur projektet kan utvecklas för att 
förbättra utbytet av kunskap. Från projektledningens sidan kan de inför framtida 
mentorskapsprojekt ge tydligare information om målet med projektet innan dess snart. 
Det finns bristfällig information om hur de medverkande ska gå till väga för att skapa ett 
så stort kunskapsubyte som möjligt under det kommande året för projektet. Många av de 
tillfrågade upplever att de skulle behöva en mall på hur de bör lägga upp träffarna och 
vad utbytet ska innefatta. Denna mall skulle vara bra att tillsammans gå igenom under 
första träffen. Adepterna bör också vara mer förbereda på eventuella frågor angående 
projektet eller måste mentorerna vara mer införstådda i adeptens roll och få tillräkligt 
med information innan projektens start så att svåra frågor om projektet inte ska läggas på 
adepterna. Vissa adepter och mentorer upplever att det inte bör vara adepterna som tar 
den första kontakten med mentorerna eftersom det lätt kan verka oseriöst och att det 
borde vara ledarna för projektet som tar på sig det eftersom de också besitter mer 
information om genomförandet. 

Vissa av mentorerna tycker att projekten löper under för kort tid och att det eventuellt 
borde ske under hela adeptens skoltid så att en närmre relation kan byggas ut och genom 
det ett större kunskapsutbyte. En av mentorerna nämner även att mentorer och adepter 
slumpmässigt inte bör paras ihop eftersom det är bättre att få en adept som man klickar 
med från början. Alla dess synpunkter anser vi är viktiga att bemöta från projektets sidan 
eftersom grundtanken är att ett så stort utbyte som möjlig mellan parterna ska ske. 
Dessutom är det viktigt att värna om mentorernas synpunkter eftersom de utan dem inte 
går att anordna något mentorskapsprojekt alls.  
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5.4 Metoddiskussion 

5.4.1 Metodval 

Valet att använda kvalitativt tillvägagångssätt baserades på att vi ville veta våra 
informanters erfarenheter från deras mentorskap. Genom att intervjua deltagare som 
tidigare deltagit i mentorskapsprojektet fick vi mycket material att arbeta vidare med. Vi 
anser att detta var det bästa sättet för att fånga våra informanteras upplevelser. 
Intervjuerna var ganska tidskrävande men samtidigt en bra metod för att få fram det 
material vi var ute efter.  

5.4.2 Urval 

Genom att göra ett bekvämlighetsurval fick vi väldigt mycket information av värde från 
de intervjuer vi gjorde. Tiden var självklart avgörande då ett bekvämlighetsurval inte 
behöver ta lika lång tid att genomföra som ett annat urval kanske hade gjort. I urvalet var 
det avgörande att deltagarna hade medverkat och fullföljt hela projektet. Tyvärr visade 
det sig i någon av intervjuerna att deltagaren inte hade fått så mycket kunskapsutbyte av 
projektet. Det kanske hade varit bra att intervjua de som haft mest utbyte från sin 
mentorskapsrelation samtidigt så var det inte vårt syfte med undersökningen.  

5.4.3 Instrument 

Indelning av frågor som gjordes var bra vid genomförandet av intervjuerna men annars 
hade vi inte så stor nytta av att vi delade in frågorna i fem kategorier. Desto större nytt 
hade vi av vårt inspelningsintrumentet som var påslaget vid varje intervju. Med hjälp av 
detta spelades varje ord av vad våra informanter sa in. Instrumentet användes sedan då vi 
skulle ta reda på vad som faktiskt blev sagt.   

5.4.4 Insamling 

Alla sex intervjuer som hölls gick som planerat att genomföra och det var aldrig några 
problem. Vid nästan alla intervjuer deltog två personer där den ena ställde frågor medan 
den andra skrev anteckningar. Det insamlade materialet sammanfördes sen vid 
transskriberingen som skedde direkt efter att intervjuerna genomförts. Detta var viktigt då 
tekniken inte alltid fungerar, material kan tyvärr försvinna så vi försökte vara 
konsekventa med att transkriberingen skulle ske direkt efter att en intervju genomförts.  
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6. Slutsatser 

Vårt syfte med studien var att ta reda på effekterna av ett mentorskapsprojekt i form av 
vilket kunskapsutbyte som sker eller kan ske mellan adept och mentor. Genom resultatet 
har vi fått fram att det har skett ett kunskapsutbyte mellan de tillfrågade som medverkat I 
ett mentorskapsprojekt för personalvetare. Det är inte alla parter som upplever att de skett 
ett kunskapsubyte gällande alla former av de f:n men alla medverkande har upplever att 
de bidragit med kunskap och att de även fått ett utbyte av kunskap.  

Genom denna studie kan vi också dra slutsatsen att förståelse är den form av kunskap 
som både adpeterna och mentorerna får i utbyte av denna form av mentorskapsprojekt. 
Denna slutsats drar vi av att de uppleverlse om kunskap som de medverkande har delat 
med sig av stämmer bäst in på formen av förståelsekunskap.  

Ur ett företagsperspektiv skulle vi vilja lyfta fram viken av att komma i kontakt med 
studenter från universitet eftersom majoriteten av de tillfrågade mentorerna säger sig ha 
dragit nytta av detta. Inte bara på ett personlig plan utan även ifrån företagets synvikel. 

Alla de tillfrågade mentorerna och adepterna har haft synpunkter på hur projektet har 
drivits och vi kan där av försäkra oss om att det är en väldig viktig del i formela 
mentorskap. För att kunskapsutbytet ska kunna bli så bra som möjligt krävs det att 
informationen är tydlig från projektledningens håll så att alla parter i 
mentorskapsrelationen känner sig säkra på sin roll i medverkandet. Det kan även vara bra 
att projektledarna arbetar med alternativa tillvägagångsätt för att främja kunskapsutbytet 
mellan de medverkande, detta kan ske genom mentorskap över längre perioder, låta 
mentor adept träffa varandra först för att senare para ihop de som verkar trivas 
tillsammans samt mallar för hur relationen på bästa sätt kan byggas upp. 

Precis som Westlaner (2000) antyder bör det ske mer forskning på området med 
fördjupning på kunskaper och åtgärder för ett lyckat mentorskap. Till förslag tillforsatt 
forskning ser vi gärna mer studier på hur ett mentorskap från ledningen sida ska styras 
samt vad de medverkade kan göra för att behålla den kunskap som utbytet har bidragit 
med. Ett annat alternativ är att undersöka om relationen på längre sikt kan underlätta för 
adepternas förutsättningar på arbetsmarknaden samt hur mentorerna utvecklas som 
mentorer genom att medverka i mentorskapsprojekt i flera omgångar. 
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Bilaga 1 

 Missivbrev 
Vi läser Personal- och Arbetslivsprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö med en 
arbetslivspedagogisk inriktning. Vi är glad att du vill ställa upp på den här intervjun som 
kommer att bidra till vårt examensarbete om mentorskap. Syftet med vår undersökning är 
att kartlägga vilket kunskapsutbyte som sker mellan mentorer och adepter som medverkat 
i ett mentorskapsprojekt för personalvetare. 

Vi vill under den här intervjun ta del av ditt perspektiv gällande mentorskapet och 
relationen till din adept. Det är viktigt att du tar ställning till varje fråga så uppriktigt som 
möjligt och var inte rädd för att dela med dig av dina känslor. 

Vi kommer inte att lägga några värderingar i det du säger utan enbart kartlägga 
situationen. Ditt deltagande är helt frivilligt så du kan när som helst välja att avbryta din 
medverkan. Allt du delar med dig av kommer att behandlas helt konfidentiellt, den 
information du bidrar med kommer alltså inte kunna kopplas till dig. För att vi inte ska 
missa något du delar med dig kommer vi att spela in intervjun och samtidigt föra 
anteckningar. Du får säga ifrån om du har några problem med detta. 

Uppsatsen beräknas vara klar i januari 2013 

Vänligen kontakta oss vid frågor 

 Med vänliga hälsningar 

  

Max Jönsson                            Ingrid Uvelius 

0701424792                                     0701748329 

mxjonsson@gmail.com                    Ingriduveli@gmail.com 

 

 

 Bilaga 2 
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Intervjuguide mentor 

Inledande frågor 
1. Vad betyder mentorskap för dig? 

2. Hur skulle du beskriva ditt uppdrag som mentor? 

3. Hur många gånger har du medverkat i Juseks mentorskapsprojekt? 

4. Vad har du för erfarenheter av Jusekts mentorskapsprojekt? 

5. Har du några erfarenheter av något annat mentorskapsprojekt? 

Inför projektet 
6. Vad var främsta anledningen till att du gick med i Juseks mentorskapsprojekt? 

7. Vill du beskriva hur du upplever dig själv som en mentor? 

8. Vad hade du för förväntningar på kunskapsutbytet mellan dig och din adept när du 
medverkade i projektet? 

Relationen mellan mentorn och adepten 
9. Hur ofta träffade du din adept? 

10. Hur förberedde du dig inför era möten? 

11. Kan du beskriva hur relationen mellan dig och din adept var? 

12. Hur såg ett vanligt möte mellan er ut? Vad gjorde ni? Vilka ämnen diskuterades? 

Efter projektet 
12. Vilka kunskaper upplever du att ditt mentorskap har bidragit med för din adept? 

13. Har mentorskapet bidragit med ny information som du tidigare inte visste om? Isf 
vad? 

14. Vilken förståelse har du fått för adepten och dennes situation? tror du att 
mentorskapet har påverkat adeptens förutsättningar på arbetsmarknaden? hur? 

15. Har mentorskapet utvecklat dig på ett privat plan? och i så fall hur? 
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16. Vilken betydelse upplever du att mentorskapet har haft i din dagliga arbetssituation? 

17. Vad i utbytet mellan dig och din adept tycker du har varit mest givande/intressant? 

18. Har relationen till din adept bidragit till en ökad förståelse för mening och innebörd i 
något sammanhang isf vad? 

20. Har relationen till din adept gjort att du prövat nya saker? Isf vad? 

21. Tror du att mentorskapet har bidragit med tystkunskap som du inte är medveten om 
att du besitter men som du kanske har använding för och i så fall  vad? 

Avslutande frågor 
20. Har du haft någon fortsatt kontakt med med din adept efter projektets slut? 

21. Vad tycker du att de ansvariga kan göra för att främja kunskapsutbytet mellan 
mentorer och adepter? 

22. Kommer du att ställa upp i ett mentorskapsprojekt i framtiden och vad kommer du 
göra annorlunda i relationen till dina framtida adepter? 

23. Är det något annat du vill tillägga? 

24. Vill du ta del av det transkriberade materialet? 

Är det okej om vi kontaktar dig igen om vi har några ytterligare frågor eller frågetecken? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide adept 

Inledande frågor  
1. Vad betyder mentorskap för dig? 

2. Hur skulle du beskriva ditt uppdrag som adept? 

3. Hur många gånger har du medverkat i Juseks mentorskapsprojekt? 

4. Vad har du för erfarenheter av Jusekts mentorskapsprojekt? 

5. Har du några erfarenheter av något annat mentorskapsprojekt? 

Inför projektet 
6. Vad var främsta anledningen till att du gick med i Juseks mentorskapsprojekt? 

7. Vill du beskriva hur du upplever dig själv som en adept? 

8. Vad hade du för förväntningar på kunskapsutbytet mellan dig och din mentor när du 
medverkade i projektet? 

Relationen mellan mentorn och adepten 
9. Hur ofta träffade du din mentor? 

10. Hur förberedde du dig inför era möten? 

11. Kan du beskriva hur relationen mellan dig och din mentor var? 

12. Hur såg ett vanligt möte mellan er ut? Vad gjorde ni? Vilka ämnen diskuterades? 

Efter projektet 
12. Vilka kunskaper upplever du att ditt mentorskap har bidragit med för din mentor? 

13. Har mentorskapet bidragit med ny information som du tidigare inte visste om? Isf 
vad? 

14. Vilken förståelse har du fått för mentorn och dennes situation? tror du att 
mentorskapet har påverkat mentorns arbetsplats? hur? 
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15. Har mentorskapet utvecklat dig på ett privat plan? och i så fall hur? 

16. Vilken betydelse upplever du att mentorskapet har haft i din dagliga studiesituation? 

förutsättningar på arbetsmarknaden? 

17. Vad i utbytet mellan dig och din adept tycker du har varit mest givande/intressant? 

18. Har relationen till din mentor bidragit till en ökad förståelse för mening och innebörd 
i något sammanhang isf vad? 

20. Har relationen till din mentor gjort att du prövat nya saker? Isf vad? 

21. Tror du att mentorskapet har bidragit med tystkunskap som du inte är medveten om 
att du besitter men som du kanske har användning för och isf vad? 

Avslutande frågor 
20. Har du haft någon fortsatt kontakt med med din mentor efter projektets slut? 

21. Vad tycker du att de ansvariga kan göra för att främja kunskapsutbytet mellan 
mentorer och adepter? 

22. Kommer du att ställa upp i ett mentorskapsprojekt i framtiden och vad kommer du 
göra annorlunda i relationen till dina framtida adepter? 

23. Är det något annat du vill tillägga? 

24. Vill du ta del av det transkriberade materialet? 

Är det okej om vi kontaktar dig igen om vi har några ytterligare frågor eller frågetecken? 

  

 

 


