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SAMMANFATTNING 
Med ett attraktivt traineeprogram hoppas dagens företag på att locka till sig unga förmågor.  
Inom traineeprogrammen har ett särskilt fokus riktats mot ett tillhandahållet mentorskap av 
adepter i strävan mot att utveckla karaktärsdragen hos dem och hos mentorerna. Detta har 
gjort det intressant att studera:  
 
Vilka karaktärsdrag påverkas hos mentorn och adepten under en mentorskapsrelation i ett 

traineeprogram? 

 
Syftet med studien är att skapa en förståelse för mentorn och adeptens uppfattning om några 
karaktärsdrag som påverkas i en mentorskapsrelation efter ett avslutat traineeprogram. 
Studiens teoretiska referensram har byggts upp kring fyra huvudpunkter; traineeprogram, 
mentorskap, mentorskapsrelationen och vilka karaktärsdrag som påverkas hos mentorer och 
adepter. För att få fram vilka karaktärsdrag som påverkas hos mentorer och adepter i en 
mentorskapsrelation har vi valt att göra en kvalitativ undersökning med en deduktiv ansats. 
Vid insamlandet av empiri har öppna individuella intervjuer använts. Genom studien har vi 
visat att mentorskapsrelationen påverkar mentorernas emotionella stabilitet och deras 
reflektionsförmåga men att deras karaktärsdrag annars inte påverkas särskilt mycket. Hos 
adepterna i sin tur påverkas alla de nämnda karaktärsdragen under en mentorskapsrelation i ett 
traineeprogram. Förslag till fortsatt forskning är att testa generaliserbarheten i modellen samt 
att applicera den i andra kontexter, exempelvis andra ledarskapssammanhang eller 
kvalitetssammanhang. 
   
Nyckelord: Adept, karaktärsdrag, mentor, mentorskap, mentorskapsrelation, socialisation och 
traineeprogram. 
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ABSTRACT 
With an attractive trainee program company’s today hope to attract young devoted people. In 
the frame of a trainee program, there has been a special focus on a formal mentorship in an 
effort to develop characteristics with the mentor and protégé. Therefore this study discusses 
the subject mentorship in trainee programs.  
 

Which characteristics are affected with the mentor and protégé during a mentor relationship 

in a trainee program?  

 
The aim of the study is to create an awareness and knowledge of the mentor and the protégés 
understanding of which characteristics are affected in a mentorship relation after a completed 
trainee program. The study’s theoretical frame of reference was built around four main points; 
trainee program, mentorship, mentor relationship and which characteristics that are affected 
with mentors and protégés. In order to find out which characteristics that are affected with 
mentors and protégés in a mentor relationship, we have chosen to do a qualitative survey 
research with a deductive approach. The empirical data has been collected, using open 
individual interviews. The conclusion made is that a mentor relationship does not affect 
mentors especially much, except the mentor’s emotional stability and their ability to reflect. 
All the protégés characteristics on the other hand are affected during a mentor relationship in 
a trainee program. During this study we have concluded several interesting factors that may 
lead to proceeding research, for example testing the generalization of the theoretical model. 
Another approach is to apply the model in other contexts, for example in other leadership 
contexts or quality contexts. 
 
Keywords: Characteristics, mentor, mentorship, mentor relationship, protégé, socialization 
and trainee program. 
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1 INLEDNING 
I det inledande kapitlet klarlägger vi det område som ligger till grund för vår uppsats. I 

problembakgrunden redogör vi för bakgrunden till det problem vi ställts inför. Avslutningsvis 

kommer vi att beskriva uppsatsens syfte.  

 

1.1 Problembakgrund 

Med ett attraktivt traineeprogram hoppas dagens företag på att dra till sig unga förmågor, 
vilket har gjort att intresset för traineeprogram allteftersom har växt kraftigt under de senaste 
åren [1]. TraineeGuiden.se berättar att antalet traineeprogram ökat från 50 program 2004 till 
120 program 2007 [2]. Granberg (2003) säger att traineeprogram inte är någon ny företeelse 
på arbetsmarknaden, utan härstammar från lärlingsutbildningen.  
 
Inom traineeprogrammen har ett särskilt fokus riktats mot ett tillhandahållet mentorskap av 
adepter i strävan mot att utveckla dem och mentorerna [3] . Där vi i vår studie kommer att titta 
på utvecklingen av karaktärsdrag som syftar till en individs egenskaper och beteende som 
under tiden kan förändras. Hezlett och Gibson (2005) beskriver det tillhandahållna 
mentorskapet som ett formellt mentorskap där mentorer ställs till förfogande med ett specifikt 
syfte att inom traineeprogrammet hjälpa adepten att uppnå uppsatta mål, policys, riktlinjer 
samt aktiviteter för att främja hans eller hennes utveckling i företaget.  
 
Varför företag använder sig av formella mentorskapsprogram beror på att företaget mår bra av 
att använda sig av ett mentorskapsprogram eftersom utbytet av information mellan de 
anställda sker på ett effektivare sätt, produktiviteten ökar och företagets prestation ökar 
(Young & Perrewé, 2000a). Mentorskapet framhäver även socialisationen mellan adepter och 
mentorer, vilket leder till att nyanställda stannar i företaget och främjar adeptens avancering 
inom yrkeslivet (Hezlett & Gibson, 2005). Det gör även att adepten ”utvecklas under 

kunskapen att organisationen tar ett särskilt intresse i hans eller hennes utveckling och ökar 

sitt kunnande på ett sätt som kanske annars inte varit möjligt” (Kent, 2001, s. 24, Fritt 
översatt).  
 
Bozeman och Feeney (2007) säger att mycket av dagens forskning påvisar brister i att enas 
om en vedertagen begreppsdefinition av vad mentorskap egentligen innebär och vilka effekter 
den har. Ett utav de tidigaste funderingar bakom mentorskap härstammar från Sun Chans 
Chinese Book of History från 500-talet f.kr., som säger att; ”Those who seek mentoring will 

rule the great expanse of heaven” (Kent, 2001, s. 24). Även om mentorskapet som företag 
använder idag skiljer sig från Sun Chans mening har det blivit allt mer attraktivt med idén om 
att sammanföra två anställda som tar en aktiv del i varandras utveckling över tiden (Kent, 
2001). Enligt Bozeman och Feeney (2007) anses Kram (1985) vara den forskare vars nutida 
forskning lett till den bästa definitionen av mentorskap. Den är inte på något vis exakt men 
den anses beskriva området på ett sätt som gör att all nytillkommen forskning endast är 
omformuleringar av samma koncept. Hennes definition på mentorskap är att det; ”är ett 

intensivt och ömsesidigt utbyte mellan en erfaren arbetskollega (mentor) och en mindre 

erfaren arbetskollega (adept), där mentorn ger support, riktlinjer och feedback angående 

karriärplaner och personlig utveckling för adepten” (Kram, 1985, s. 9, Fritt översatt). Det här 
hjälper adepten att etablera en roll i organisationen, lära sig kulturen och förbereda sig för 
avancemang (Bozeman & Feeney, 2007).  
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1.2 Problemdiskussion 

Yukl (2006) säger att det forskats lite i hur en mentor verkligen underlättar och främjar 
utvecklingen av ledarskapskompetenser hos en adept samt att lite är känt om karaktärsdragen, 
värderingarna och beteendena som sannolikt anskaffas eller förbättras i en 
mentorskapsrelation. Även Young och Perrewé (2000a) säger att ”det är utbytet av beteende 

som är nyckeln för att inse de positiva fördelarna med de individuella, gemensamma och 

organisatoriska resultaten” (s. 202, Fritt översatt). Vidare redogör de för ett ramverk av 
faktorer (karaktärsdrag, relationsfaktorer, kulturfaktorer och karriärfaktorer) som påverkas 
hos mentorn och adepten. De menar att de här faktorerna bör isoleras och testas var för sig för 
att de skall gå att studera mer ingående snarare än att försöka studera alla påverkande faktorer. 
 
Hezlett och Gibson (2005) menar i sin tur att forskare bör prioritera mentorskapsrelationen 
mellan mentorn och adepten för att kunna identifiera vilka karaktärsdrag som påverkas hos 
respektive individ. Detta för att utveckla förståelsen för mentorskap som kan leda till 
förbättringar av kvaliteten och effektiviteten i formella mentorskapsprogram. Hezlett och 
Gibson (2005) säger att forskningen rörande mentorskap enbart behandlar frågan ur ett 
adeptperspektiv eller mentorsperspektiv, vilket har gjort att det efterfrågas allt fler studier där 
båda parter studeras, samt studier där en teoriutveckling görs kring mentorskapsrelationen 
(Young & Perrewé, 2000b). Gällande fördelarna hos mentorerna och adepterna anses det vara 
lika fördelaktigt för både mentorer och adepter att ingå i en mentorskapsrelation (Young & 
Perrewé, 2000a).        
 
För att identifiera vilka karaktärsdrag som påverkas hos mentorer och adepter i en formell 
mentorskapsrelation bör studien utföras i de senare faserna av relationen vilket i teorin nämns 
som separations- och återföreningsfasen enligt Kram (1983). Det här kan leda till att ett mer 
korrekt resultat uppnås då individerna hunnit reflektera över sin uppfattning av mentorskapet 
(Young & Perrewé, 2000b). 
 
Innebörden av ovanstående resonemang anser vi kan leda till att allt fler företag intresserar sig 
för mentorskap i traineeprogram, som ett sätt att utveckla mentorn och adeptens 
karaktärsdrag. Vi har funnit att den empiriska forskningen i mentorskapsrelationen av 
karaktärsdrag mellan mentorn och adepten i dagsläget inte är särskilt omfattande. Detta 
innebär att det finns en teoretisk relevans för att genomföra en studie i ämnesområdet. Att ge 
en fördjupad förståelse i ämnesområdet har även det en praktisk betydelse. Ett klarläggande 
kan ge företag värdefulla insikter om hur relationen mellan mentorn och adepten fungerar 
samt vilken påverkan det kan ha på mentorn och adeptens karaktärsdrag. Genom den här 
kunskapen kan företag bland annat få hjälp vid beslutsfattande rörande huruvida en satsning 
på mentorskap av den här sorten skall genomföras eller inte (Hezlett & Gibson, 2005: Young 
& Perrewé, 2000a). Det praktiska bidraget på individnivå är att skapa en insikt för vad 
adepten kan förvänta sig utav en mentorskapsrelation. Mentorn i sin tur kan skapa sig en 
uppfattning om hur adepten tänker inför och under en mentorsrelation och vilka förväntningar 
som adepten har på mentorskapsrelationen (Young & Perrewé, 2000a). 

1.3 Problemformulering 

Vilka karaktärsdrag påverkas hos mentorn och adepten under en mentorskapsrelation i ett 

traineeprogram? 
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1.4 Syfte 

Syftet med studien är att skapa en förståelse för mentorns och adeptens uppfattning om några 
karaktärsdrag som påverkas i en mentorskapsrelation efter ett avslutat traineeprogram. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel redogör vi för den teoretiska referensramen, som innehåller de teorier som är 

av relevans för att besvara problemformuleringen och för att uppfylla syftet med studien. 

Inledningsvis förklarar vi begreppen traineeprogram och mentorskap. Därefter redogörs det 

för mentorskapsrelationen. Sedan redogörs för de karaktärsdrag som kan påverkas i 

mentorskapsrelationen. Kapitlet avslutas med en teoretisk modell som åskådliggör studiens 

centrala teorier. 

 

2.1 Traineeprogram 

Varför många företag använder sig av traineeprogram råder ingen tvekan om. Den konkurrens 
som idag finns på marknaden om kompetent ung personal är av märkbar karaktär. Därför 
använder sig många företag av traineeprogram för att lock till sig de mest arbetssugna och 
kompetenta personerna [3]. I en undersökning gjord av Karriärindex bland 13 000 studenter 
visar undersökningen att fyra av fem studenter kan tänka sig att gå en traineeutbildning. 
Denna kraftiga vilja till traineeprogrammen bland studenter har gjort att arbetsgivare både valt 
att öka antalet program men också bredden på programmen [2]. Syftet med ett traineeprogram 
är att låta mindre erfarna (ofta nyutexaminerade) få en så bra start på sin karriär som möjligt. 
Traineeanställningen innebär att adepten skall få ett brett perspektiv på organisationen genom 
att praktiskt prova på olika delar av verksamheten samtidigt som detta varvas med teori [3]. 
Ökningen av antalet traineeprogram medför också problem. Många företag väljer att 
undanhålla vissa fakta så att tjänsten kallas för traineetjänst men är i grunden enbart är en 
vanlig anställning och inte uppfyller några krav. Bjarne Kristiansen bedriver Internetsidan 
TraineeGuiden.se där företag kan annonsera om vilka traineeprogram som finns. Han menar 
att mellan 25 till 50 procent av alla ansökningar från företagen ratas på grund av att de är 
oseriösa [4].           
 
För att säkerställa kvaliteten på traineeprogrammen har ett certifikat för traineeprogrammen 
skapats. Tanken med certifikatet är att i första hand klargöra vad som kan förväntas av 
traineeprogrammet samt vilka krav som ställs för att det skall klassificeras som ett 
traineeprogram. För att ett företag skall få deras program godkänt och certifierat skall fem 
krav som TraineeGuiden.se och Civilingenjörsförbundet satt uppfyllas [5]: 
 

1. ”Traineeanställningen skall likställas med en tillsvidareanställning”. 

2. ”Program skall finnas för hela traineeprogrammet”. 

3. ”Längden på ett traineeprogram skall vara 9-30 månader”. 

4. ”Ingångslönen för en traineeanställning skall vara på samma nivå som ingångslönen 

för en vanlig anställning”. 

5. ”Arbetsgivaren skall kunna erbjuda traineen relevanta arbetsuppgifter efter trainee-

programmet”.  

 
Civilekonomerna har också tagit fram ett antal riktlinjer för vilka krav som kan ställas på en 
traineeverksamhet. Förutom de krav som nämndes ovan säger de att ”traineeprogrammet ska 

innehålla kvalificerade arbetsuppgifter så att du får relevant arbetslivserfarenhet under 

utbildningstiden” samt att arbetsuppgifterna skall ”varvas med fortbildning”. Dessutom säger 
de att ”en trainee ska tilldelas en mentor” som stöd under utbildningstiden [3]. Vidare anser 
en delägare för TraineeGuiden.se att traineeprogram på större företag ofta uppfyller kraven i 
större utsträckning än i mindre företag [4]. 
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2.2 Mentorskap 

2.2.1 Definition av mentorskap 

Som vi nämner i det inledande kapitlet har det inom traineeprogrammen riktats ett särskilt 
fokus på ett tillhandahållet mentorskap av adepter i strävan mot att utveckla dem [3]. Det har 
gjorts otaliga försök att frambringa en exakt definition av mentorskap men det finns 
fortfarande ingen generellt accepterad definition (Bozeman & Feeney, 2007; Dutton, 2003; 
Hansford & Ehrich, 2006; Young & Perrewé, 2000a; 2000b). Emellertid har de flesta 
definitionerna ett par saker gemensamt, nämligen att de innefattar två personer; en mentor och 
en adept. Den huvudsakliga avsikten med relationen är att mentorn skall fungera som stöd för 
adepten genom att denne tar del av mentorns kunskaper och erfarenheter, för att utvecklas 
både personligt och yrkesmässigt (Bozeman & Feeney, 2007). Medan mentorn får möjlighet 
att reflektera över sig själv och sin roll som ledare (Hansford & Ehrich, 2006). Vi har valt att 
utgå ifrån Krams (1985) definition av mentorskap som vi anser spegla de gemensamma 
nämnare som finns i definitionerna som nämnts ovan; ”Mentorskap är ett intensivt och 

ömsesidigt utbyte mellan en erfaren arbetskollega (mentor) och en mindre erfaren 

arbetskollega (adept), där mentorn ger support, riktlinjer och feedback angående 

karriärplaner och personlig utveckling för adepten” (Kram, 1985, s. 9, Fritt översatt). 

2.2.2 Olika typer av mentorskap 

Som tidigare nämnts finns det olika sorter av mentorskap. Relationstypen är viktig för 
utvecklingen av mentorskapsrelationen. Förutsättningarna för hur två personer samspelar med 
varandra för att skapa ett förhållande, påverkar dynamiken och resultatet av relationen. Det 
finns några karaktärsdrag som är relevanta för varje relation. En speciell relation, som 
exempelvis en mentorskapsrelation går bättre att förstå genom att identifiera karaktärsdrag 
som är specifika för den sortens relation (Young & Perrewé, 2000a). Två huvudtyper av 
mentorskap har identifierats i en organisatorisk kontext nämligen informellt och formellt 
mentorskap (Allen, Eby & Lentz, 2006; Hezlett & Gibson, 2005; Megginson, 2000; Young & 
Perrewé, 2000b).   
 
Med informellt mentorskap menas en relation som utvecklas naturligt mellan två människor 
och den här relationen kan komma att pågå under en längre tidsperiod, under förutsättning att 
båda parter kommer överens (Hezlett & Gibson, 2005). Formellt mentorskap är däremot ett 
strukturerat och samordnat förhållningssätt till mentorskap där mentorn och adepten ofta 
matchas ihop av en tredje part inom organisationen. Syfte med det formella mentorskapet är 
att få adepten att nå uppsatta mål och riktlinjer, för att han eller hon ska utvecklas i företaget 
(Hezlett & Gibson, 2005). Formella mentorskapsprogram har vanligtvis en slutpunkt efter 
programmets slut, som inte bara är naturligt utan även önskvärd (Kent, 2001; Megginson, 
2000).  
 
Eftersom vi tittar på ett tillhandahållet mentorskap inom traineeprogram kommer vi i den här 
studien att inrikta oss mot det formella mentorskapet. Emellertid som Isaacs (1998) säger är 
det vackra med att hjälpa ett företag skapa ett formellt mentorskapsprogram att det även 
förbättrar möjligheterna och kvaliteten för informellt mentorskap efter det formella 
mentorskapets slut. 
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2.3 Mentorskapsrelationen 

Som tidigare nämnts handlar formellt mentorskap i ett traineeprogram om att socialisera in 
unga individer i en verksamhet. Anledningen till att företag använder sig av just mentorskap 
kan vara Berger och Luckmanns (2003) teorier om det mänskliga sättet att utvecklas, även 
kallat socialisering. De delar upp socialiseringsprocessen i två delar, primära och sekundära 
socialiseringen.   

2.3.1 Socialisering 

Den primära socialiseringsprocessen går ut på att bilda grundläggande värderingar om den 
verklighet vi lever i. Denna process sker ofta från det att vi föds tills vi är så stora att vi börjar 
skapa oss egna uppfattningar och värderingar. När ett barn föds startar denna process genom 
att föräldrarna sedan tidigare byggt upp sin egen verklighet med uppfattningar och 
värderingar. Denna verklighet kommer också att bli den nyföddas verklighet i det första 
stadiet i livet (Berger & Luckmann, 2003). 
 
Berger och Luckmann (2003) menar att den primära socialiseringen är över när ”begreppet 

den generaliserade andre (och allt som hör samman med det) har etablerats i individens 

medvetande” (s.161). Vad som syftar till den generaliserade andre är uppfattningen om hur 
jag som person är medveten om hur andra uppfattar mig. När vi börjar fundera på hur vi 
själva uppfattas från den andres perspektiv börjar vi närma oss slutet av den primära 
socialisationen. När detta stadium är uppnått övergår vår utveckling mot den sekundära 
socialiseringen.  
 
Vår grundläggande kunskap övergår mot en mer specificerad kunskap i den sektorn som 
individen väljer att ingå i. Våra tidigare grundläggande kunskaper ställs nu mot den rådande 
subjektiva verklighet som individen uppfattar. Vi inhämtar nya uppfattningar och värderingar 
som ställs mot våra tidigare tankar om livet vilket leder till att allt vi lärt oss tidigare inte 
riktigt stämmer med vad jag upplever nu. Vad som händer i den sekundära socialisationen är 
att individen upptäcker att det finns så mycket mer att lära än vad deras föräldrar påvisat 
(Berger & Luckmann, 2003).     

2.3.2 Faser i en mentorskapsrelation 

För att skapa sig en förståelse för hur en mentorsrelation går till, har olika forskare (Kram, 
1983, Hunt & Michael 1983) utvecklat olika faser för en utvecklingsprocess hos adepter. 
Kram (1983) har delat in en mentorskapsrelation i faser, nämligen initiering, bearbetning, 
separation och återförening. Hunt och Michael (1983) har också utgått från Krams (1983) 
faser men har även tagit hänsyn till individers behov av makt från McClelland’s (1975) teorier 
om maktbegär. Första delarna av de här faserna förstärks av resonemanget om socialisation 
ovan (se avsnitt 2.3.1) där den ovetande personen till en början behöver stöd och hjälp för att 
utvecklas, för att sedan gå över till en mer självgående individ. Även nyare forskning 
(Barnett, 1995; Higgins & Kram, 2001; Young & Perrewé, 2000b) utgår fortfarande ifrån de 
här faserna i en mentorskapsrelation. Det är även viktigt att poängtera att faserna kan 
genomgås under en kortare period än vad som nämns nedan. 
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FIGUR 2.1 FASER I EN MENTORSKAPSRELATION 
Kram (1983), Egen bearbetning 
 
Den första fasen i en mentorskapsrelation är initiering och startar när en mentor och adept 
träffas för första gången. Den här fasen kan pågå i sex månader upp till ett år från att 
personerna träffats (Kram, 1983). En tid in i relationen förtydligas vilka roller parterna har i 
form av att adepten tar sin plats som lärling och mentorn visar sig som den starka och kunniga 
förebild han eller hon skall vara. Adepten är i den här fasen en ovetande och osäker individ 
som söker stöd för att senare kunna hävda sig och utvecklas i organisationen. Mentorn agerar 
som fader eller moder för att tillrättavisa adepten i sitt utvecklande (Hunt & Michael, 1983).          
 

Nästa fas i utvecklingen är bearbetning och handlar om att adepten skall lära sig att stå på 
egna ben. Förväntningarna som byggts upp under första fasen testas hela tiden mot 
verkligheten för att utveckla individen. Denna process kan pågå i allt från två år upp till fem 
år (Kram, 1983). I början av denna fas arbetar mentorn och adepten tätt ihop. Det arbete som 
utförs är utåt i organisationen känt som mentorns arbete, alltså adeptens arbete baseras 
fortfarande på instruktioner och support från mentorn. I denna fas läggs allt större ansvar på 
adepten i form av att han eller hon får fatta viktiga beslut i sitt arbete. Om adepten skulle fatta 
ett felaktigt beslut får han eller hon också delvis ta konsekvensen av det. Fortfarande är det 
mentorn som utåt sett står för handlingen även om han eller hon kan skylla på adepten. På det 
här sättet lär sig adepten av sina misstag och blir på så vis säkrare och kraftfullare i sitt arbete 
(Hunt & Michael, 1983). 
 
Med tiden utvecklar alla som ingår i en lärandeprocess ett behov av bekräftelse. När adepten 
är säker på vad han eller hon gör skapas ett begär för bekräftelse. Ett tecken på att denna fas 
börjar närma sitt slut, är när det arbete som adepten utför är så pass bra att det utåt sett i 
organisationen är känt att det är adepten som utfört arbetet (Hunt & Michael, 1983). 
 
Kram (1983) menar att den tredje fasen i en mentorskapsrelation, separation, kan få helt olika 
utgångar beroende på vad som händer med adepten och mentorn efter mentorskapsrelationen. 
Adepten kan få ett annat arbete i eller utanför organisationen. I takt med att adepten blir 
färdigutbildad finns det stora möjligheter för honom eller henne att avancera på marknaden. 
Det här kan leda till att han eller hon byter avdelning inom organisationen eller byter 
organisation vilket gör att relationen får ett fysiskt uppbrott. Ett annat scenario kan vara att 
individernas roller förändras genom att det exempelvis sker dramatiska rollförändringar. En 
individ kan välja att flytta geografiskt, relationen kan avslutas på grund av att ingen har nytta 
av den, eller att mentorn inte acceptera adepten som en anställd. Allt det här gör att det troliga 
utfallet innebär slutet för relationen. 
 
Att mentorskapsrelationen nått sitt slut behöver inte betyda slutet för relationen. Om mentorn 
kan acceptera adeptens framsteg och kanske till och med befordran till högre nivåer än 
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mentorn själv kan relationen fortsätta med små inslag av mentorskap. Mentorn kan framöver 
ge råd för hur adepten kan avancera ytterligare. Om en mentorskapsrelation varit lyckad blir 
utgången sällan att relationen avslutas i den här fasen (Hunt & Michael, 1983). 
 
Enligt resonemanget ovan kan en mentorskapsrelation få olika utfall. I den sista fasen i 
mentorskapsrelationen, återförening, kan de antingen skiljas åt efter att adepten är 
färdigbildad eller så fortsätter de att ha en normal arbetsrelation. Om relationen slutat med att 
individerna separerat, har det visat sig att relationen kan återhämta sig genom att mentorn och 
adepten inte träffats under en period. Om mentorn och adepten träffas några år senare övergår 
deras tidigare relation till en mer vänskapsrelation (Hunt & Michael, 1983). 

2.3.3 Socialisationen kopplat till de fyra faserna 

Fas ett och två i Figur 2.1 är väldigt snarlik processen som vi genomgår från det att vi föds. Vi 
har våra föräldrar som visar oss vägen i det första skedet i livet. Därefter diverse stödorgan för 
att utbilda oss till vad vi anser vara vår verklighet. På samma vis sker mentorskapsrelationen 
genom att vi initialt har en mentor som introducerar oss till en ny värld (organisationens 
verklighet och värderingar) och visar oss de grundläggande principer och värderingar de 
arbetar efter. I fas två får adepten genomgå en förändringsprocess, där han eller hon går från 
att arbeta efter sina grundläggande principer mot att utveckla egna uppfattningar. I fas tre och 
fyra inspireras individen ytterligare av olika nya världar som leder till ny kunskapsinhämtning 
(Egen formulering). 

2.4 Karaktärsdrag  

Kram (1983) menar att en individs karaktärsdrag påverkas när de genomgår alla faserna i en 
mentorskapsrelation. Vilka karaktärsdrag som påverkas varierar i forskningen. Hansford och 
Ehrich (2006) har gjort en sammanfattning av 40 vetenskapliga undersökningar som handlar 
om att undersöka rektorer i formaliserade mentorskapsprogram. Syftet var att identifiera alla 
övergripande positiva och negativa faktorer som påverkas i en mentorskapsrelation. Av de 
karaktärsdrag som nämndes bland de här faktorerna var de vanligaste; social kompetens, 
självförtroende och målorientering. Vidare tar Turban och Dougherty (1994) upp tre 
karaktärsdrag, känsla av kontroll, självkontroll och emotionell stabilitet, som de anser vara 
viktiga för att en mentor eller adept med större sannolikhet skall initiera eller delta i en 
mentorskapsrelation. Genom att de här karaktärsdragen anses påverka relationen bör 
karaktärsdragen även påverkas under relationens gång. De här karaktärsdragen stöds i 
mentorskapslitteraturen, men många är även relevanta i en bredare teoretisk kontext (Young 
& Perrewé, 2000a). Exempelvis Yukl (2006) tar upp de flesta av de här karaktärsdragen i en 
bredare ledarskapskontext. Hur mycket karaktärsdragen sedan påverkas beror på hur väl 
mentorskapsrelationen mellan mentorn och adepten genomförts (Seibert, 1999). Young och 
Perrewé (2000a) menar i samband med hur mentorerna och adepterna påverkas att det är lika 
fördelaktig för både mentorn och adepten att ingå i en mentorskapsrelation.        
 
Hansford och Ehrich (2006) säger att många karaktärsdrag kan ha en överlappning i betydelse 
men de ursprungliga definitionerna från artiklarna bör ändå användas för att bibehålla 
tillförlitligheten hos data.  

2.4.1 Social kompetens 

Genom att ha en förståelse för vad social kompetens är, blir det lättare för individen att 
anpassa sig till olika situationer och skapa sig en identitet på arbetsplatsen (Booth, 1996). 
Genom att skapa sig ett brett nätverk av relationer skapar sig individen stora fördelar. En av 
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fördelarna kan vara att individen mottager större support från andra personer i organisationen, 
exempelvis genom att personerna träffas oftare, utför mer tjänster åt varandra och 
kompetensen sker på en personligare nivå. Dessa typer av kompetenser har en främjande 
effekt på individens personliga och yrkesmässiga utveckling (Noe, 1988). Hansford och 
Ehrich (2006) säger att genom att genomgå en mentorskapsrelation blir mentorn och adepten 
bättre på att delge idéer och lösa problem. 

2.4.2 Emotionell stabilitet 

Lee, Johnston och Dougherty (2000) menar att emotionell stabilitet handlar om hur individer 
upplever negativa känslor såsom oro, bekymmer, depression och självmedvetenhet. Individer 
med hög emotionell stabilitet har en tendens att kunna uppvisa en lugn och trygg personlighet. 
Saknar individen det här karaktärsdraget kan känslor som upprymdhet och stress vara vanligt 
återkommande. Vidare talar Yukl (2006) om att individer som är emotionellt stabila inte lider 
av några psykiska men. De uppvisar oftast en mogenhet och en medvetenhet angående sina 
svagheter och styrkor. Istället för att fantisera om framgångar och förneka svagheter, uppvisar 
individen istället tendenser för självförbättring. Oftast kan individer med emotionell stabilitet 
uppvisa ett stabilare och jämnare humör. Det är sällan som individen i fråga blir arg eller får 
vredesutbrott.  

2.4.3 Självkontroll 

Självkontroll handlar om till vilken utsträckning individer varierar i sin känslighet gentemot 
andra individer i sociala situationer (Yukl, 2006). Snyder (1974) säger även att det handlar om 
deras förmåga att anpassa sitt beteende till de krav som ställs på situationen. Snyder (1974) 
och Turban och Dougherty (1994) menar att individer med hög självkontroll är mer 
uppmärksammade på externa signaler än individer med en låg självkontroll. Detta gör att de 
kan agera utifrån de här signalerna samt sträva efter att bete sig på ett sätt som är lämpligt 
givet situationen. Individer med låg självkontroll saknar antingen förmågan eller motivationen 
att förändra sitt beteende för att passa den givna situationen och tenderar därför att vara mer 
konsekventa i sitt agerande. Eftersom individer med hög självkontroll är känsligare till sociala 
signaler än individer med låg självkontroll, menar Mullen och Noe (1999) att det finns en 
större sannolikhet att de är medvetna om värdet av mentorskap. Alltså, till skillnad från 
emotionell stabilitet som handlar om individens egna känslor handlar självkontroll om 
individens beteende gentemot andra individers känslor. Yukl (2006) säger att självkontroll 
precis som emotionell stabilitet kan påverkas men inte som ett resultat av vanlig träning, utan 
en märkbar påverkan kräver intensiv individuell coachning eller mentorskap, relevant 
feedback samt en stark känsla för personlig utveckling. 

2.4.4 Självförtroende 

Yukl (2006) menar att om en individ saknar självförtroende saknar han eller hon troligen 
förmågan att influera och motivera andra runtomkring till att utföra sitt arbete på ett bra sätt. 
En individ som har ett gott självförtroende åtar sig troligen mer utmaningar och sätter högre 
press på sig själv. Detta leder till en högre tillfredställelse vid lyckade uppdrag. Att agera på 
ett professionellt sätt i en kris är ett måste för att kunna lösa krisen. En individ som saknar 
självförtroende kommer troligen inte att lyckas lösa krisen på ett tillfredställande sätt. Yukl 
(2006) menar att mycket talar för att högt självförtroende är ett bra karaktärsdrag, dock finns 
det baksidor med för högt självförtroende. För mycket självförtroende har ofta en tendens att 
leda mot för höga förväntningar och mot att vara överoptimistisk eller förhastad i 
beslutsfattande, vilket kan leda till förödande misstag. Individen uppfattas då ofta som 
arrogant, enväldig och intolerant mot tankar och idéer från andra i företaget. 
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2.4.5 Reflektion 

Reflektion handlar om att aktivt och grundligt argumentera med sig själv och med andra om 
den uppfattning eller kunskap man har. Det är sedan underförstått att den här uppfattningen 
som individen har skall baseras på något bevis eller fenomen (Dewey, 1998). Densten och 
Gray (2001) säger att reflektion ses som en social process som är mest framgångsrik när det är 
i form utav en gemensam ansträngning. De säger även att förmågan att reflektera är direkt 
kopplat till hur bra individer kan lära sig från sina egna personliga erfarenheter. Dock nämner 
de att individer kan vara motvilliga att reflektera över vad de har gjort eftersom det kan få 
dem att tvivla på sin positiva uppfattning om sig själva. Dewey (1998) har identifierat tre 
attribut som är utmärkande hos reflektiva individer; öppenhet, ansvarsfullhet och helhjärtad.  
Öppenhet handlar om att lyssna på mer än en sida av ett ämne och att titta på alternativa 
lösningar. Ansvarsfullhet i sin tur handlar om aktivt leta efter kunskap och sedan använda den 
här kunskapen för att lösa nya problem. När Dewey (1998) talar om helhjärtat menar han att 
en individ kan övervinna sin rädsla eller sin osäkerhet för att kunna göra förändringar och för 
att kritiskt kunna utvärdera sig själv och andra.    

2.4.6 Känsla av kontroll 

Känsla av kontroll mäter till vilken grad individer försöker påverka sina handlingar mot 
händelser som är utom deras kontroll (Adeyemi-Bello, 2001). När individer tror att deras egna 
handlingar påverkar deras omgivning och förväntar sig att ansträngningar kommer att leda till 
belöning har de en stark intern känsla av kontroll (kallas internals). I kontrast tror individer 
med en stark extern känsla av kontroll (kallas externals) att de har väldigt lite kontroll över 
vad som händer dem och att händelserna i deras liv är ett resultat av omständigheter som är 
utom deras kontroll (Adeyemi-Bello, 2001; Yukl, 2006). Noe (1988) säger att eftersom 
internals i större grad än externals tror att de kan förbättra sina karaktärsdrag, finns det en 
större sannolikhet att de är villiga att delta i utvecklande aktiviteter som exempelvis en 
mentorskapsrelation.  

2.4.7 Målorientering 

Målorientering innebär att en individ har en uppsättning av värden och behov som gör att han 
eller hon känner behov att uppnå något, vilja att utmärka sig, samt en angelägenhet för att lösa 
de uppsatta målen på bästa vis (Yukl, 2006). Yukl (2006) menar även att individer som har ett 
medelhögt målbehov är ofta mer effektiva än individer med ett lågt eller högt målbehov. 
Anledningen är att de känner en starkare angelägenhet för uppgifterna, de är mer villiga att 
anta ansvar för att lösa de här uppgifterna samt tar de initiativ för att hitta och lösa de här 
problemen. Den här sortens individer föredrar även lösningar som involverar en måttlig risk 
före lösningar som antingen är väldigt riskfyllda eller väldigt konservativa. Detta gör att de 
brukar sätta upp utmanande men realistiska mål och deadlines, utveckla specifika 
handlingsplaner och organisera arbetet effektivt. Latta (1978) säger att i kontrast så är en 
individ med ett lågt målbehov motiverad att undvika misslyckande medan en individ med ett 
högt målbehov är motiverad att möta framgång. Individen med lågt målbehov är således inte 
motiverad att eftersträva möjligheter som inkluderar utmanande uppgifter och måttlig risk. De 
är desto mindre motiverade att ta initiativ för att identifiera uppgifterna. Individen med ett för 
högt målbehov kan i sin tur använda all sin energi för egen vinning vilket leder till att han 
eller hon blir motvillig att delegera och förlorar sitt sinne för ansvar gentemot uppgiften och 
sina medarbetare (Latta, 1978; Yukl, 2006). Det här betyder att utgången av målorienteringen 
beror på individens övergripande motiv. Målorienteringen hjälper således endast individen om 
den är underkastad ett större behov av socialiserad makt vilket gör att individens 
ansträngningar riktas mot att skapa en bra relation till sina kollegor (Yukl, 2006). 
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2.5 Sammanfattande modell 

 
FIGUR 2.2 SAMMANFATTANDE MODELL ÖVER DEN TEORETISKA REFERENSRAMEN 
EGEN BEARBETNING 
 

Figur 2.2 är en sammanfattande modell över den teoretiska referensramen. Den övergripande 
ingångsporten vi använt oss av är traineeprogram. I ett traineeprogram pågår en ständig 
socialisation i form utav en mentorskapsrelation. Genom socialisationsprocessen i 
mentorskapsrelationen påverkas mentorn och adepten av olika karaktärsdrag. Vilka 
karaktärsdrag som kan påverkas är social kompetens, emotionell stabilitet, självförtroende, 
reflektion, känsla av kontroll och målorientering. Mentorskapsrelationen är en ständigt 
pågående process mellan mentorn och adepten.  
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3 METOD 
I detta kapitel har vi för avsikt att beskriva tillvägagångssättet vid studiens genomförande och 

varför studien genomförts på det valda sättet samt vilka följder det här fått. 

Metoddiskussionen förs utifrån huvudrubrikerna; forskningsansats, litteratur och 

datainsamling, urvalsmetod, datainsamlingsmetod, analysmetod, metodkvalitet och 

metodkritik.   

 

3.1 Forskningsansats 

Diskussionen kring valet av metodansats bör i första hand styras av studiens 
problemformulering. Enligt Jacobsen (2002) kan en problemformulering antingen vara åt det 
explorativa hållet, alternativt åt det testande hållet. En explorativ problemformulering ”avser 

att fördjupa det vi inte vet mycket om” (Jacobsen, 2002, s. 56). En explorativ problemställning 
kräver en metodansats som får fram många nyanserade svar vilket gör att fokus måste ligga på 
ett fåtal enheter. Är problemformuleringen testande är avsikten däremot att undersöka ett visst 
fenomens omfång eller utbredning (Jacobsen, 2002). I vår studie är problemformuleringen åt 
det explorativa hållet, då den avser att fördjupa sig i vilka karaktärsdrag som påverkas i en 
mentorskapsrelation. Med grund i att kunskapsläget inom studiens problemformulering 
kännetecknas av sparsam och i bästa fall fragmentarisk information, har vi valt en kvalitativ 
metodansats. Enligt Holme och Solvang (1997) ”ska syftet med kvalitativa intervjuer vara att 

öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständig uppfattning om 

det fenomen vi studerar” (s. 101), vilket innebär att metoden därmed är öppen för kontextuella 
aspekter (Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen (2002) medför en kvalitativ metodansats oftast ett 
intensivt upplägg, vilket vi gör då vi studerar ett fåtal enheter på djupet för att på så vis få mer 
nyanserade svar. Följaktligen ligger fokus på att få fram fler nyanser och beskriva det unika 
och särskilda, till skillnad från vad Jacobsen (2002) säger om kvantitativa studier som ofta 
medför ett extensivt upplägg där syftet är att uttala sig om det generella. 
 
Vid vetenskapliga studier är det viktigt att bestämma vilken strategi som bör tillämpas för att 
samla in data. Den ena strategin är deduktiv datainsamling, vilket innebär att gå ”från teori till 

empiri” (Jacobsen, 2002, s. 34). Genom att ta del av empiriska rön och tidigare teorier skapas 
vissa förväntningar om hur världen eller ett visst fenomen ser ut (Jacobsen, 2002), vilket vi 
har gjort då vi har skapat oss en teoretisk referensram utifrån tidigare forskning för att därefter 
undersöka det här empiriskt. Alternativet är induktiv ansats som innebär att ”från empiri till 

teori” (Jacobsen, 2002, s. 35), vilket betyder att forskaren går ut utan en teoretisk referensram 
och samlar in data om ett fenomen för att därefter formulera teorier.  

3.2 Litteratursökning och datainsamling 

Syftet med en litteratursökning är att skapa en teoretisk referensram, som ger läsaren relevant 
information och visar vilket tankesätt författarna använt (Backman, 1998). Valet av 
datainsamling används för att tillhandahålla önskad data som kan behandlas och analyseras. 
Det finns två sorters data som kan samlas in nämligen, primär- och sekundärdata. Med 
primärdata avses det material som samlas in för första gången och som avser egna empiriska 
studier, medan sekundärdata är det material som finns tillgängligt sedan tidigare genom 
exempelvis litteratur och artiklar (Patel & Davidsson, 2003). 
 
Den teoretiska referensram vi byggt upp består uteslutande av sekundärdata i form utav 
vetenskapliga artiklar och litteratur relevant för vårt ämnesområde. För litteratursökningar har 
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vi sökt i databasen Hulda vid högskolebiblioteket i Halmstad samt i den nationella 
biblioteksdatabasen LIBRIS. Litteraturen vi använt oss av berör området mentorskap och 
innefattar ämnen som mentorskapsrelationen och karaktärsdrag. Emellertid har vi valt att 
bygga upp merparten av vår teoretiska referensram med utgångspunkt från vetenskapliga 
artiklar. Anledningen till det här är att artiklar utgör ett mer aktuellt vetenskapligt material och 
ger således en mer rättvisande och korrekt bild av var forskningsfronten inom ämnet ligger 
(Backman, 1998). Artikelsökning har skett genom Google Scholar som därefter länkat till ett 
flertal databaser som exempelvis ACM, Emerald, IEEE, Jstor och ABI-Form. Våra sökningar 
har karaktäriserats av begrepp som ”mentorship”, ”mentor”, ”protegé”, ”mentoring program”, 
”formal mentoring” och ”trainee program”. Dessutom har vi sökt på de svenska 
motsvarigheterna; ”mentorskap”, ”mentor”, ”adept”, ”trainee”, ”mentorskapsprogram”, 
”formellt mentorskap”, och ”traineeprogram”. Vi har även sökt på olika författares namn 
(Kram, Young & Perrewé, Hezlett & Gibson, Bozeman & Freeney) för att hitta mer litteratur 
angränsande till artiklar och litteratur vi funnit intressant. 

3.3 Urvalsmetod 

3.3.1 Urval av undersökningsenheter 

Eftersom vår studie är riktad mot mentorskap i traineeprogram har vi avgränsat oss till stora 
företag som har över 800 årsarbetare från det privata näringslivet [6]. Vårt val grundar sig på 
att de här företagen är väletablerade på marknaden och därmed förväntas ha väl utvecklade 
mentorskapsrelationer i sina traineeprogram. Resonemanget bygger på att vi anser att en 
organisationens storlek har stor inverkan på hur väletablerat ett traineeprogram är. Stora 
företag har en tendens att ha starkare riktlinjer för hur ett traineeprogram skall vara utformat. 
Vi har i studien valt att inte ta hänsyn till företagens kulturella skillnader då vår studie inte har 
som syfte att påvisa hur kulturella skillnader påverkar vilka karaktärsdrag hos respektive 
individ som påverkas. 
 
Som nämnts tidigare har det gått inflation i ordet trainee samt är traineeprogrammen av 
varierande kvalitet (se delkapitel 2.1). Vi har därför valt att utgå ifrån TraineeGuiden.se och 
de certifierade traineeprogrammen som finns på TraineeGuiden.se för att försäkra oss om att 
företagens traineeprogram håller hög kvalitet, vilket gör att mentorskapet även håller hög 
kvalitet. Vi började med att identifiera hur många certifierade traineeprogram som finns, 
vilket var 46 stycken. Sedan valdes fem bort från de 46 traineeprogrammen då de är utländska 
traineeprogram, vilket omöjliggjorde intervjuer på grund av att förståelse för språket saknas. 
Därefter minskades siffran ytterligare då 11 företag hade mer än ett traineeprogram upplagt. 
Slutligen kontaktades majoriteten av de resterande 30 företagen via telefon och e-post, där 
fem företag som var tillgängliga valdes ut.   

3.3.2 Urval av respondenter 

I kvalitativa ansatser finns det ett flertal olika kriterier för urvalet av respondenterna. De här 
kriterierna styrs av avsikten med undersökningen, det vill säga av vilken slags information 
författarna vill få fram. Några av urvalskriterierna är slumpmässigt urval, bredd och variation, 
information, det typiska, det extrema, snöbollsmetoden eller en kombination av de olika 
metoderna. Det är centralt att valet av kriterium styrs av studiens problemformulering och 
syfte (Jacobsen, 2002). 
 
Ett flertal undersökningar uppvisar enligt Young och Perrewé (2000a) en brist i och med att 
de behandlar frågan ur ett adeptperspektiv eller mentorsperspektiv, vilket har gjort att det 
efterfrågas allt fler studier där båda parter studeras. Genom att studera en mindre grupp av 



METOD 
 

 
- 14 - 

 

individer på fältet genom intervjuer kan fler karaktärsdrag som påverkar relationen mellan 
mentorn och adepten studeras (Young & Perrewé, 2000a). Det är med utgångspunkt från det 
här resonemanget vi valt att intervjua sex personer, tre mentorer och tre adepter, för att få 
information om hur individer som deltagit i mentorskapsrelationer, som mentorer och adepter, 
uppfattar mentorskapsrelationen och vilka karaktärsdrag som förbättras i den här relationen. 
Således har vi använt oss av urvalskriterierna information och bredd, eftersom vi valt 
uppgiftslämnare. Den här typen av urval benämns som ett bedömningsurval, vilket innebär att 
undersökningsenheterna väljs ut efter vissa kriterier som på förhand anses som intressanta för 
undersökningen (Jacobsen, 2002). Detta betyder att respondenterna består av dels verksamma 
mentorer som har en gedigen och bred erfarenhet av att agera som mentor för adepter i 
traineeprogram, och dels av färdiga adepter som befinner sig i Krams (1983) tredje eller fjärde 
fas, separation och återförening då de har haft tid att reflektera över mentorskapet i 
traineeprogrammet. Enligt Turban och Dougherty (1994) är könet på mentorerna eller 
adepterna inte relaterat till hur de ser på eller uppfattar mentorskapet. Således gör vi heller 
ingen skillnad gällande könet på respondenterna. 
 
Vid valet av urvalskriterierna information och bredd är det viktigt att skapa sig en uppfattning 
om hur goda informationskällor respondenterna är. Detta har vi gjort genom att försäkra oss 
om att såväl mentorer som adepter har medverkat i en mentorskapsrelation i ett 
traineeprogram. Då studien syftar till att undersöka hur både en mentor och en adept har 
påverkats anser vi att mentorn och adepten bör vara oberoende eller ovetande av varandra för 
att integriteten inte skall påverkas, då de kan bli motvilliga att nämna negativa aspekter om 
varandra. Detta har gjort att vi valt att genomföra de sex intervjuerna i fem olika företag, 
vilket således gör att vi studerar sex oberoende individer. Att vi har två respondenter i samma 
företag anser vi inte ha påverkat vårt resultat. Det här då respondenterna i fråga är en adept 
och en mentor vid intervjutillfället ovetande av varandra, vilket gör att vi får mer nyanserade 
svar jämfört om de båda varit adepter.      

3.4 Datainsamlingsmetod 
Inför insamlandet av data behöver forskaren först välja lämplig metod. Enligt Jacobsen (2002) 
finns det fyra olika tillvägagångssätt för att samla in data vid en kvalitativ studie. De är öppen 
individuell intervju, öppen gruppintervju, observation och dokumentstudie. I vår studie har vi 
valt att använda oss av öppna individuella intervjuer för att samla in data. Öppna individuella 
intervjuer har valts eftersom de främst lämpar sig när; ”det är relativt få enheter som 

undersöks (…) när vi är intresserade av vad den enskilda individen säger (…) när vi är 

intresserade av hur individen tolkar och lägger mening i ett visst fenomen” (Jacobsen, 2002, 
s. 160). 
 
Den kvalitativa metoden tar upp hur människan uppfattar och tolkar den omgivande 
verkligheten, vilket gör att den kvalitativa studien innefattar ord och verbala formuleringar 
istället för siffror och matematiska analyser som används i den kvantitativa metoden 
(Backman, 1998). Det här betyder att vår empiri består av data från intervjuer och skriftlig 
korrespondens.  
 
Intervjuguiderna som utformades var semistrukturerade. Det här innebär att forskaren har en 
intervjuguide över förhållandevis specifika teman som skall beröras (Bryman & Bell, 2005). 
Emellertid hade respondenterna i fråga en stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt, samt 
att frågorna inte behöver komma i samma ordning som i intervjuguiden. Frågor som inte ingår 
i intervjuguiden kan också ställas, om intervjuaren anknyter till något som intervjupersonen 
sagt (Bryman & Bell, 2005). Under vår intervju använde vi oss av två olika intervjuguider, en 
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för mentorerna (Bilaga 1), och en för adepterna (Bilaga 2) som mätinstrument, där 
intervjuguiderna användes för att ge en övergripande struktur. Efterhand som intervjuer 
genomfördes uppkom nya aspekter som vi lade till. Ett tillägg som vi gjorde efter andra 
intervjun var karaktärsdraget reflektion. Frågorna hade dessförinnan delats in i kategorier 
utifrån vår teoretiska referensram där kategorierna är; mentorskap, mentorskapsrelationen och 
karaktärsdrag som påverkas.  

3.4.1 Operationalisering av semistrukturerade intervjuguider 

Eftersom karaktärsdragen vi mäter är abstrakta kan vi inte bara gå ut och fråga om 
exempelvis; hur emotionellt stabil är du? Enligt Jacobsen (2002) skulle alla som får en sådan 
fråga tolka begreppet emotionellt stabil på olika sätt, och vi skulle därmed riskera att få en 
mängd svar som inte är jämförbara. Vi har därför valt att operationalisera de här begreppen 
för att kunna göra de mer operativa, eller mätbara. Då det inte går att mäta abstrakta begrepp 
direkt har vi kommit fram till konkreta indikationer på dem, vilket gör att vi mäter begreppen 
indirekt. Vi började med att identifiera ett antal karaktärsdrag som vi fann utifrån de 
framtagna teorierna och från intervjuerna. De här karaktärsdragen preciserades sedan till 
mätbara variabler för att få fram indikationer på dem. Vidare gjordes en operationalisering av 
variablerna till flera konkreta frågor för att kunna använda dem under intervjutillfällena. Hur 
operationaliseringen av begreppen genomförts illustreras även nedan i Figur 3.1. 
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FIGUR 3.1 ÖVERSIKT ÖVER OPERATIONALISERINGSPROCESSEN 
EGEN BEARBETNING 

3.4.2 Intervjuernas genomförande 

Inför intervjuerna kontaktade vi respondenterna via telefon för att komma överens om lämplig 
plats för intervjun. I samband med det här informerade vi respondenterna om 
undersökningens syfte innan intervjun påbörjades för att på det här sättet uppfylla de etiska 
kraven för informerat samtycke. Intervjuerna pågick mellan 50 till 70 minuter och vi båda 
deltog vid samtliga intervjutillfällen. De flesta intervjuerna genomfördes genom personliga 
möten mellan oss och respondenterna. Det här gav oss möjlighet att ställa följdfrågor genom 
intervjuns gång samt att det skapade en naturlig intervjuplats, vilket enligt Jacobsen (2002) 
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skall eftersträvas för att respondenterna skall kunna känna sig lugna och avslappnade, och inte 
påverkas av några störande inslag.  
 
Emellertid genomfördes ett par intervjuer via telefon på grund utav de geografiska 
skillnaderna samt att utbudet av respondenter var begränsat. Jacobsen (2002) nämner att det 
finns för- och nackdelar med respektive förhållningssätt. Eftersom vi har kombinerat 
personliga intervjuer med telefonintervjuer behövs ett ställningstagande göras, först med 
hänsyn till den intervjuareffekt som kan uppstå vid personliga intervjuer samt med tanke på 
den uteblivna möjligheten att observera hur respondenten uppträder vid en telefonintervju. 
Eftersom Jacobsen (2002) nämner att personliga intervjuer verkar innebära färre och mindre 
allvarliga hot mot tillförlitligheten än telefonintervjuer har vi valt att begränsa 
telefonintervjuerna till fall där resurserna är begränsade, detta för att öka reliabiliteten. 
Intervjuareffekten bedömer vi vara relativt liten då vi inte har några direkta ställningstaganden 
och vi har heller ingen tidigare relation till respondenterna samt att respondenterna som 
nämnts verkade känna sig lugna och avslappnade. Möjligheten att observera anser vi inte vara 
av betydande art då det resultatmässigt framkom samma mängd svar och information från 
telefonintervjuerna som det gjorde vid de personliga intervjuerna.  
 
Samtliga intervjuer startade med att presentera studiens syfte, därefter tillfrågades 
respondenterna om de önskade att vara anonyma i studien för att kunna säkerställa 
konfidentialiteten i forskningen. För att försäkra oss om att respondenten gick med på 
inspelning tillfrågades respondenterna om vi fick spela in intervjun på band. En av fördelarna 
med bandinspelning är att vi samtidigt kan minska antecknandet under intervjun för att kunna 
hålla en naturlig samtalskontakt respondenten. Samtliga intervjupersoner gick med på att bli 
inspelade på band. Dock önskade två av respondenternas företag att vara anonyma. Vi har 
därför döpt dem till Andersson, Adept på Alfa och Bengtsson, Adept på Beta. Vi anser att 
anonymiteten inte påverkat resultatet av studien då det varken är företaget eller dess kultur 
som avgör vilka karaktärsdrag som påverkas hos mentorer och adepterna. 
 
Genomgående har vi turats om att ställa frågor, vilket har gjort att en av oss kunde 
koncentrera sig på att göra övergripande anteckningar. På det här viset uppnås en bra 
kombination av anteckningar och inspelat material, där enligt Jacobsen (2002) anteckningarna 
fungerar som en slags innehållsförteckning och säger vad som är speciellt viktigt. Detta 
förfarande säkerställer insamlingen av data ifall tekniska problem skulle uppstå med 
bandspelarna. Intervjuerna avslutades sedan med att respondenten fick sammanfatta, 
förtydliga och komplettera sina åsikter i enlighet med vad Jacobsen (2002) säger. Därefter 
frågade vi om vi kunde kontakta dem om fler frågor uppstod. 

3.5 Analysmetod 

Efter renskrivningen bör materialet enligt Jacobsen (2002) systematiseras och kategoriseras 
för att skapa en förenkling av det data vi fått in. Den här kategoriseringen gjorde vi utifrån 
vad Kvale (1997) benämner som en meningskategorisering där vi har delat in empirin utifrån 
våra tidigare nämnda huvudområden i den teoretiska modellen. Dessa huvudområden är 
mentorskapsrelationen och karaktärsdragen hos respektive individ (mentor och adept). Vidare 
delades karaktärsdragen in i underrubrikerna social kompetens, emotionell stabilitet, 
självkontroll, självförtroende, reflektion, känsla av kontroll och målorientering. Därefter 
kodade vi varje intervju med färgmarkering för att få rätt information från respondenten till 
rätt huvudrubrik och underrubrik. Meningskategoriseringen användes för att kunna minimera 
de 75 sidorna rådata till 10 sidor överskådligt material, indelat i kategorier. Detta för att kunna 
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jämföra de olika intervjuerna med varandra för att på så vis kunna se om där finns några 
samband mellan dem. Kategorierna som nämns ovan har tillämpas i empiri och analys för att 
stärka den röda tråden genom arbetet. För att sammanfatta empirin har vi i slutet av empirin 
gjort en empirisk sammanfattning. Kvale (1997) beskriver att ”långa uttalande reduceras till 
enkla kategorier, som till exempel ’+’ eller ’–’ vilket anger förekomst eller inte förekomsts 
om ett fenomen” (s. 174). Då studien syftar till att undersöka vilka karaktärsdrag som 
påverkats hos mentorer och adepter, har vi visat påverkan eller ej påverkan av 
karaktärsdragen (se Tabell 4.1).  

3.6 Metodkvalitet 

Validitet är detsamma som studiens giltighet och kan delas in extern respektive intern 
giltighet. Extern giltighet behandlar i vilken utsträckning det går att överföra studiens resultat 
till liknande sammanhang medan intern giltighet innebär huruvida studien mäter det som 
avses att mäta (Jacobsen, 2002). Den teori som utformats anser vi kan användas för att studera 
ett större antal enheter än de vi undersökt. Speciellt de framtagna karaktärsdragen tror vi kan 
appliceras i en annan ledarskapskontext. Vi har under vår studie även ökat generaliserbarheten 
genom att noggrant beskriva den kontext där undersökningen genomförts i för att det här 
sedan skall kunna användas för att avgöra i vilken grad resultatet är överförbart till andra 
sammanhang. Eftersom vi undersöker hur individer subjektiv upplever hur de har påverkats 
av en mentorskapsrelation menar Jacobsen (2002) att den interna validiteten mäts genom att 
bedöma hur väl forskaren beskriver, tolkar och drar slutsatser gällande den subjektivitet som 
de har studerat i det empiriska arbetet. Det här har gjorts genom att vi noggrant beskrivit och 
tolkat den insamlade informationen. För att öka validiteten har vi förankrat våra frågor i 
intervjuguiden till vår teoretiska referensram för att på så sätt få uttömmande svar relaterat till 
ämnet. 
 
Reliabilitet i sin tur handlar om undersökningens tillförlitlighet och i vilken utsträckning 
undersökningen har genomförts för att ge en så autentisk bild som möjligt av respondenternas 
upplevelser. Reliabilitet behandlar även förmågan att genomföra en liknande undersökning 
som resulterar i en liknande slutsats (Jacobsen, 2002). Vid kvalitativa studier är reliabiliteten i 
stor grad beroende av intervjuarens förmåga att bedöma inkomna svar (Patel & Davidsson, 
2003). För att öka studiens tillförlitlighet har vi försökt att beskriva och motivera de arbetssätt 
och metoder som används i datainsamlings- och bearbetningsarbetet. Eftersom vi har använt 
oss av en intervjuguide kan andra forskare genomföra studien och få ett liknande resultat. 
Genom att vi har varit pålästa inför intervjuerna har vi kunnat ställa relevanta följdfrågor, 
vilket har ökat reliabiliteten. Detta då svaren har diskuterats för att säkerställa att betydelsen 
av frågorna är densamma för både oss och för respondenterna.  
 
Gällande bandinspelningarna har en medvetenhet funnits om att inspelningen kan ha en 
besvärande effekt på respondenterna. Utifrån vår uppfattning har respondenterna inte berörts 
av att samtalet spelats in, vilket givit oss fler fördelar än nackdelar. Ingen av respondenterna 
fick intervjuguiden innan intervjun för att de inte skulle fundera för mycket på frågorna i 
förväg, utan de skulle ge mer spontana svar gällande hur mentorskapsrelationen har påverkat 
dem. De skulle exempelvis kunnat studera mentorskap i förväg vilket troligen hade speglat en 
annan bild än den ursprungliga. De hade även kunnat ta del av företagsvärderingar innan 
intervjun vilket hade lett till mer opersonliga och färgade svar. Även syftet med 
operationaliseringen hade försvunnit då de i förväg hade sett de karaktärsdrag vi har i avsikt 
att mäta. Om respondenten i fråga vetat att vi skulle undersöka självförtroendet hade han eller 
hon troligen svarat på ett egengynnande vis.  
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3.7 Metodkritik 

Genom att ha gjort en förstudie skulle vi kunna mäta vad som påverkats hos mentorerna 
respektive adepterna på ett mer tillförlitligt sätt. Men eftersom det här är en studie som är 
tidsbegränsad och att traineeprogram pågår mellan nio till 30 månader var det inte möjligt att 
se hur mycket individerna påverkas under den här tiden. Alternativet var att göra en förstudie 
ungefär en månad innan de andra intervjuerna men även det förkastade vi då vi ansåg att det 
antagligen skulle komma upp nya ej påtänkta karaktärsdrag ändå fastän en förstudie gjordes. 
Det här visade sig vara fallet då det uppkom ett ej påtänkt karaktärsdrag från den andra 
intervjun samt att fokus i de fyra första intervjuerna låg på olika karaktärsdrag. Utifrån vår 
operationalisering där vi har ett antal olika karaktärsdrag som vi skulle mäta hur de påverkats 
under en mentorskapsrelation. Här skulle en förstudie kunnat användas för att innan våra 
ordinarie intervjuer testa mätbarheten i frågorna.   
 
Enligt Kvale (1997) kan meningskategoriseringen av intervjuerna göras av andra oberoende 
personer för att på så sätt ytterligare stärka studien så att forskarens uppfattning inte färgar 
svaret. Vi är medvetna om detta men har valt att göra kategoriseringen själva då det för oss är 
en lärandeprocess och att vi inte har resurser för att anlita dessa personer. 
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4 EMPIRI 
I detta kapitel redogör vi för den empiriska data som samlats in under intervjutillfällena. 

Inledningsvis görs en kort beskrivning av de sex respondenterna. Med avseende på 

problemformuleringen kommer vi att titta på vilka karaktärsdrag som påverkas i en 

mentorskapsrelation. Därför kommer vi ingående efter bakgrundsinformationen presentera 

respondents uppfattning om hur mentorskapsrelationen gick till, för att sedan övergå till vilka 

karaktärsdrag som påverkats hos mentorerna och adepterna. 

 

4.1 Bakgrundsinformation om respondenterna 

4.1.1 Per-Eric Gräns, Mentor på Skanska 

Per-Eric Gräns är 50 år gammal och har arbetat på Skanska Sverige i 25 år, där han idag är 
vice VD. Gräns tog en examen på väg och vatten i Göteborg 1984 och en civilekonomexamen 
på Handelshögskolan i Göteborg 1987. Han har inom mentorskapsområdet varit formell 
mentor i lite mer än ett år, samt har han sedan länge fungerat som en informell mentor för 
många unga. Skanska är ett företag som utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön 
för människor att bo, resa och arbeta i. 

4.1.2 Anette Lindqvist, Mentor på Astra Zeneca 

Anette Lindqvist är 47 år gammal och har en gedigen bakgrund inom mentorskapsområdet där 
hon har varit mentor i Astra Zenecas mentorskapsprogram tre gånger tidigare. Hon har själv 
varit adept vid ett flertal tillfällen där hon bland annat har varit med i Ruter Damprogrammet. 
1984 gick hon ut Handelshögskolan i Göteborg och idag är hon Global Director of Clinical 
Finance för Astra Zeneca. Hon är ansvarig för cirka 42 marknadsbolag världen över med cirka 
4000 personer och har ett budgetansvar på cirka en och en halv miljard dollar. Astra Zeneca är 
ett av världens ledande forsknings- och läkemedelsföretag.  

4.1.3 Daniel Strömqvist, Mentor på E.ON 

Daniel Strömqvist är 32 år gammal och har läst till civilekonom med inriktning mot 
Technology Management på Lunds Universitet där han blev klar våren 2002. Efter sin 
utbildning började han hösten 2002 på det som hette Sydkrafts traineeprogram och det gick 
han i ett år. För ett år sedan blev han marknadschef för E.ON Gas där han sitter med i bolagets 
ledningsgrupp vilket gör att han ingår i E.ONs Nordic Top 100 chefsnätverk. Förutom att han 
varit mentor vid två tillfällen inom E.ON medverkar han i år för första gången i 
urvalsprocessen för traineeprogrammet. Privat är han även mentor till en ungdom med 
invandrarbakgrund. E.ON Sverige som tidigare var Sydkraft tillhör E.ON som är ett av 
Europas största privatägda företag som verkar inom energibranschen.  

4.1.4 Andersson, Adept på Alfa 

Andersson (kvinna) är 32 år gammal och bor i Göteborg. Hon har en elektroexamen med 
inriktning industriell ekonomi från Lunds Tekniska Högskola som avslutades 2001. 
Andersson började kort efter sin utbildning på Alfa traineeprogram som pågick i ett och ett 
halvt år. Idag arbetar Andersson på Volvo trucks då Alfa utförde ett kompetensbyte och 
erbjöd alla en avgångslön. Företaget som Andersson arbetade på är en del av ett stort företag, 
där den del som Andersson var stationerad på tillverkade radarsystem. 
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4.1.5 Bengtsson, Adept på Beta 

Bengtsson (man) är 30 år gammal och läste en Master of Science i finans på 
Handelshögskolan i Göteborg som avslutades 2006. Efter det här blev Bengtsson antagen till 
traineeprogrammet på Beta. Idag är Bengtsson färdigt med traineeprogrammet och har precis 
börjat arbeta i Stockholm då programmet avslutades i mars 2008. Beta är ett stor 
multinationellt företag som finns i 140 länder runtom i världen. Företaget är ett utvecklande 
teknikföretag inom många affärsområden.     

4.1.6 Henrik Malmberg, Adept på E.ON 

Henrik Malmberg är 27 år och har sitt ursprung från Malmö. Efter gymnasiet låg Malmberg i 
lumpen varpå han började studera elektroteknik på Lunds Tekniska Högskola där han var 
färdig sommaren 2006. Hösten 2006 påbörjade han E.ONs traineeprogram som avslutades 
nyligen vid årsskiftet och idag arbetar han på E.ON Vind i Malmö. E.ON Sverige som nämns 
ovan verkar inom energibranschen. 

4.2 Mentorskapsrelationen 

4.2.1 Mentorernas syn på mentorskapsrelationen 

Gräns säger att eftersom mentorskapsrelationen följer traineeprogrammet ”är det blockat i 

olika perioder” eller steg som löper över 20 månader. De olika stegen är i förväg bestämda, 
där adepterna i det inledande steget får lära sig om Skanska. Sedan gör de åtta månader i en 
verksamhet i Sverige där adepterna även samlas och har övningar och utbildning. Sen har de 
en femmånaders period utomlands, för att därefter komma hem och göra tre månader på 
”stab” och sedan en månad på ”special assignment”. Gällande mentorskapet i de olika stegen 
anser Gräns att ”frågorna och resonemanget ändrar sig över tiden”. Fokus ligger ofta inte på 
nuläget utan snarare vad som kommer att hända i nästa steg. Antalet möten med adepten 
varierar från fall till fall, både i antal och frekvens, men målet är att de skall träffas en gång i 
månaden under traineeperioden. När de träffas brukar de oftast diskutera arbetsrelaterade 
frågor som rör hur adepten ska lägga upp karriären samt vad han eller hon bör fokusera på i 
de olika stegen. För det mesta brukar Gräns inte förbereda sig inför mötena eftersom han 
menar att ”det ska mycket till om han eller hon skall ta upp något jag inte kan prata om”. Han 
brukar fokusera på vad som är viktigast eftersom han vet att allt som sägs kan adepterna ändå 
inte ta till sig. 
 
Lindqvist anser sig själv ha dragit nytta av att tidigare varit adept eftersom hon ser lite i 
förväg vad som dels krävs av mentorn men även vad som krävs av adepten. Första gången 
hon träffar en adept börjar mötet oftast med att skapa en relation till varandra och reda ut hur 
personliga och konfidentiella de skall vara. Inför nästa möte och alla andra träffar skall 
adepten ha skickat en agenda till Lindqvist för att mötet skall bli mer givande och matnyttigt. 
På Astra Zeneca är det förutbestämt att mentorn och adepten inte får tillhöra samma del i 
företaget, detta för att de inte skall arbeta under samma tak sedan när adepten är färdig. Mot 
slutet av processen känner Lindqvist att hon har gett vad hon har att ge, hennes nätverk och 
andra resurser har hon delat med sig till adepten och när traineeperioden är färdig anser 
Lindqvist att man även skall avsluta den formella relationen. Att sedan höras av i specifika 
situationer anser hon vara okej men inget på den personliga nivån. 
 
E.ONs traineeprogram är väldigt fritt och Strömqvist säger att om det finns fem olika adepter 
kommer de att ha fem olika upplevelser av traineeprogrammet. Samma sorts frihet har 
mentorskapet, alltså är det väldigt få styrningar där Strömqvist tror att mentor- och 
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adeptrelationen ser olika ut. Detta beroende på vilket behov adepten har av stöd och 
bollplankande från mentorn. Först är det nödvändigt att etablera en grund för 
mentorskapsrelationen, anser Strömqvist. Det här gjordes genom att alla mentorerna och 
adepterna träffades i början för att adepterna skall känna att det finns ett underlag för den 
sortens relation. Centralt är att skapa ett förtroende till adepten att han eller hon känner att 
Strömqvist alltid är tillgänglig och att han fungerar som en källa av information om han eller 
hon vill något. Strömqvist säger att det är naturligt att det behövs mer ”stöd och 

bollblankande” i början och i slutet av traineeprogrammet. Då i början är de nya och ”vet inte 

hur saker och ting fungerar” medan i slutet är frågorna mycket mer kring ”vilken sorts 

anställning de skall ta när de går från att vara trainee till ’vanlig anställd’”. I slutet kan 
adepterna enkelt uppfatta det lite som om de går från ”hero till zero”, vilket han säger 
naturligtvis inte är så. För Strömqvist del anser han det är viktigt att han som mentor skall 
vara till stöd för sina adepter och det innebär att behovet måste uppstå hos adepten. Öppenhet, 
förtroende och på adeptens villkor är det som Strömqvist anser att en mentorskapsrelation 
skall byggas på. 

4.2.2 Adepternas syn på mentorskapsrelationen 

Mentorskapet för Andersson handlade mycket om hur det rent praktiskt skulle gå till för att bli 
systemingenjör, vilket traineeprogrammet gick ut på. De adepter som ingick i 
traineeprogrammet skulle total sett besöka fem olika delar inom företaget för att socialiseras 
in i organisationen. Detta var viktigt för att få en förståelse för hur systemingenjörjobbet 
fungerade. Mentorn i sig såg till att Andersson kom i kontakt med rätt personer för att på ett 
så bra sätt som möjligt komma in i organisationen. Till en början var Andersson inte riktigt 
bekväm i sin situation att hon skulle bli systemingenjör utan att riktigt veta vad det innebar. 
Här anser Andersson att mentorskapet var till stor nytta för att skapa trygghet. Mentorn 
lotsade Andersson genom verksamheten till rätt avdelningar för att få rätt input till hennes 
arbetsuppgifter. Andersson anser att mentorn i fråga gjorde ett bra arbete genom att han 
förstod problematiken med att hon inte riktigt hade den helhetssyn som krävdes för att klara 
av att bli systemingenjör. 
 
Bengtssons syn på mentorskapsrelationen var till för att skapa en balans i traineeprogrammet. 
När det var saker som Bengtsson inte ville ta upp med ledningen av programmet fanns 
mentorn till hands för att försöka reda ut problemet. Bengtsson och mentorn träffades cirka en 
gång i månaden, ibland mer och ibland mindre. Under träffarna talade de om allt från 
personliga saker till företagsrelaterade saker. Den mentor som Bengtsson hade, arbetade på en 
helt annan avdelning för att de inte skulle ha någon personlig relation på avdelningen. I 
Bengtssons fall gick mentorskapet och traineeprogrammet ut på att skapa en helhetsbild av 
företaget.   
 
Rent praktisk för Malmberg, var det styrt på så vis att mentorerna fick i uppdrag att vara 
”behjälpliga för traineerna”. Traineerna fick i sin tur i uppdrag att kontakta mentorerna vid 
behov och de fick även ansvar att sköta kontakten. Malmberg menar att det är viktigt att 
poängtera att de fick ansvaret att hålla kontakten vid liv. Det fanns inget ansvar på mentorerna 
att de skulle känna en press på att hålla koll på dem utan bara ställa upp när de behövdes. Han 
tycker i efterhand han skulle ha kunnat utnyttja mentorn mer, men känner ändå att det var 
väldigt bra och givande. Själva traineeprogrammet var styrt så att de skulle placeras runt på 
fyra olika delar i koncernen cirka fyra till fem månader åt gången. 
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4.3 Karaktärsdrag hos mentorn som påverkas 

4.3.1 Social kompetens 

Ingen av mentorerna tror att deras sociala kompetens har påverkats nämnvärt i och med 
mentorskapsrelationen. Emellertid säger Lindqvist att hon ”har blivit bättre på att sätta upp 

riktlinjer för adepten med åren”, att inte gå in helt oförberedd utan ställa vissa krav på 
adepten för att få ut mer av mentorskapsrelationen. På frågan om mentorerna tror att de fått en 
större identitet bland övriga i organisationen i och med mentorskapet, säger samtliga att de 
inte påverkats. Både Gräns och Lindqvist säger att de redan är så pass högt uppsatta i 
organisationen, vilket gör att de redan har en stor identitet på arbetsplatsen. 

4.3.2 Emotionell stabilitet 

Ett av de två karaktärsdragen som påverkas mest hos mentorerna under en 
mentorskapsrelation är deras emotionella stabilitet. I Gräns och Lindqvists fall var 
funderingen till en början att de skall leva upp till de förväntningar som ställs på vad som 
förväntas av en mentor. Lindqvist säger att i de mer ingående relationerna kunde hon märka 
av någon form av prestationsångest där tankar som ”hur kan jag ge mer, vad kan jag 

egentligen ge?” kunde uppkomma i vissa situationer. Hon menar att hantera en adept som vet 
vad den vill är inga problem. En som inte har en aning om vad den vill är betydligt svårare för 
henne att hantera och i just de situationerna kan en viss ångestkänsla uppkomma. I Gräns fall 
säger han att det inte fanns någon oro att inte tillgodose de förväntningar som adepterna har. 
Utan oron ligger i att inte nå upp till de förväntningar som traineeprogrammets ”handläggare” 
har. Det här eftersom de pratar med adepterna och återför hur jag är som mentor och att ”man 

möter upp till skolexemplet på mentor”. Strömqvist säger att han kan känna av vissa 
förväntningar, han menar att ”man alltid kan få prestationsångest eller fundera på hur man 

ska göra saker och ting när man är ny på någonting”. Han hade ganska klart för sig för hur 
hans bild ser ut vilket gjort att han inte känt av den pressen särskilt mycket. Men som alla 
mentorerna säger är den här oron inte särskilt stor utan att det handlar mer om att i början 
finna sin roll för att sedan göra vad de kände var rätt att göra. Strömqvist nämner att han även 
kunde känna att privatliv och arbetsliv går ihop till en viss del. Att det är likadant för adepten 
som för honom. Att ibland är han på topp och ibland inte och då kan ”ett gott samtal med sin 

adept som givetvis är yrkesrelaterat men inte bara, stärker en rent allmänt”. Han menar att 
han då får ett annat perspektiv på sina egna problem och möjligheter både privat och 
yrkesmässigt i och med det här. 

4.3.3 Självkontroll 

Angående självkontroll och känslighet till sociala signaler anser Gräns att det inte är 
mentorskapet direkt som påverkar. Utan för honom är det ingen skillnad om det är en adept 
eller någon annan anställd som det gäller. Det är således ”ingen skillnad i hur situationen 

hanteras i en mentorskapsrelation jämfört med att vara chef”. Lindqvist och Strömqvist säger 
även att de ser den här sortens karaktärsdrag mer i sin ledarskapsroll där olika typer av 
krissituationer inträffar av mer omfattande karaktär. 

4.3.4 Självförtroende 

Med utgångspunkt i mentorskapet kan inte någon av mentorerna peka på att deras 
självförtroende påverkats. Strömqvist säger exempelvis att han som person helst vill ta 
faktabaserade beslut men han säger att han alltid varit så och att det inte är mentorskapet som 
påverkar det. 
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4.3.5 Reflektion 

Det andra karaktärsdraget som påverkas mest hos mentorerna är reflektion, där samtliga 
mentorer säger att de påverkats till viss mån. Strömqvist säger att det är svårt att ta några 
konkreta exempel på saker han reflekterar över. Han säger att eftersom han är allmänt 
intresserad av individer gör att han sätter sig in i andras bekymmer, möjligheter och de val de 
gör, och då framförallt hos en adept i en mentorskapsrelation. Det här gör att han kontinuerligt 
reflekterar om hur andra tänker vilket han tror har hjälpt honom att ”hantera nya unga 

medarbetare”. Att Strömqvist förmåga att reflektera förstärks i och med mentorskapet märks 
då han har gjort ett par reflektioner om hur han vill förbättra mentorskapsrelationen till nästa 
gång: Han menar att han ”till en början vill sätta upp mer regelbundna möten varannan vecka 

för att vara säker på att adepten verkligen känner att det är okej att höra av sig”. Han tycker 
även att det är ”synd att vi inte har haft något möte nu när han har fått jobb. Vi har inte stämt 

av hur gick det nu och sådär, jag vill ju vara tillgänglig även om jag formellt inte är hans 

mentor”. 
 
Gräns i sin tur säger att han har fått möjlighet att reflektera över vad han är bra eller dålig på i 
en mentorskapsrelation, att det ibland händer efteråt att han tänker ”att det här skulle jag ha 

pratat om”. Han nämner att han ser sig själv som en öppen person som säger vad han tycker 
och tänker om saker och ting, vilket gör att han i efterhand exempelvis kan tänka att ”är det 

här bra eller dåligt att vara så öppen och säga vad man egentligen tycker”? Även Lindqvist 
har ett liknande synsätt då hon berättar att hon i vissa situationer ibland kommit på sig själv i 
vissa tankar. När hon haft en adept där hon känt igen sig själv ganska mycket, kunde hon i 
vissa situationer komma på sig själv att ”varför tänkte inte jag på de sakerna” som adepten 
tänkte på. Likadant där de tänkte för lika så inser hon att de missade vad själva problemet 
egentligen var för att de inte bollar olika idéer fram och tillbaka som de kanske gjort ifall de 
var väldigt olika. 

4.3.6 Känsla av kontroll 

Ingen av mentorerna säger att deras känsla av kontroll har påverkats i och med mentorskapet. 
Alla säger att de innan mentorskapsrelationen kände att de kan påverka omgivningen och att 
deras ansträngningar kommer att löna sig. Det här är inget de känner har påverkats ytterligare 
i och med mentorskapet.   

4.3.7 Målorientering 

Gällande målorientering säger samtliga mentorer att de inte påverkats under 
mentorskapsrelationen. Exempelvis säger Gräns att han ser det som obefintligt att han skall ha 
fått behovet att avancera från vice VD till VD på grund av mentorskapsrelationen. Även 
Lindqvist och Strömqvist säger att de inte fått en ökad målorientering i och med mentorskapet 
eftersom de redan är högt uppsatta. Strömqvist säger också att det inte går att härleda en 
specifik diskussion till att han väljer att satsa på familjen eller karriären, till 
mentorskapsrelationen. 

4.4 Karaktärsdrag hos mentorn som påverkas enligt adepten 

Andersson anser att mentorn blev ”mjukare” till sättet att vara under tiden de träffades. 
Andersson anser att det är lite svårt att avgöra om det var mentorskapsrelationens gång som 
gjorde att hon upplevde mentorn som ”mjukare” eller det var en utveckling från mentorns 
sida. I det stora hela tyckte Andersson att mentorn blev socialt mer trevlig. Bengtsson menar 
att det är svårt att säga hur mentorn påverkats. Han berättar att mentorn tidigare haft ett par 
adepter men något som mentorn uttryckligen sagt till honom var att hon hela tiden utvecklas 
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personligt. Detta för att hon får se unga nya talanger som utvecklas. En av drivkrafterna i 
mentorskap var enligt henne att få sätta sig in i unga personers verklighet om hur de uppfattar 
samma organisation. Malmberg tror inte att mentorn får ut så mycket av en 
mentorskapsrelation på ett personligt stadium. Han menar att de tjänar mer praktiskt på att ha 
en adept. Det här då mentorn kan vara med och påverka och styra var traineen skall vara. 
Traineen i sig är gratis arbetskraft och det är bra att ha någon extra som kan fokusera på 
exempelvis ett problem eller någon annan uppgift.  

4.5 Karaktärsdrag hos adepten som påverkas 

4.5.1 Social kompetens 

Andersson beskriver att hennes sätt att bemöta folk har förändrats betydligt under processens 
gång. Hon kunde se en klar tråd i hennes sätt att bemöta och analysera omgivningen varje 
gång hon träffade nya människor på de olika avdelningarna hon besökte under sin 
traineeprocess. Efterhand kunde Andersson se ett mönster i hur hon på bästa möjliga sätt 
kunde främja den sociala kompetensen till de andra på avdelningen. Hon kan inte direkt 
härleda det till relationen med mentor mer än att det var han som pekade på vilka avdelningar 
som var utmanande och kunde skapa dessa tillfällen för henne. 
 
Bengtsson säger att något som mentorskapet och traineeprogrammet har gett honom är insikt i 
hur han som person beter sig i olika sammanhang. Att han har fått insikt i hur grupper i 
allmänhet fungerar, hur han själv fungerar i grupp samt i hur man leder en grupp. Mentorn 
och Bengtsson har under perioden diskuterat dessa frågor väldigt mycket vilket har gjort att 
Bengtsson fått en större och bredare syn om hur man skall bete sig i olika situationer. 
Bengtsson beskriver precis som Andersson att det varit givande att förflyttas runt i 
organisationen. Genom att dagligen kommunicera med andra kulturer beskriver Bengtsson att 
han blivit mindre svenskt ödmjuk. Att våga säga till att ”nu måste vi ha de siffrorna för att bli 

färdiga till det datumet till dem nere i Asien är inte så lätt i början”. Detta är något som 
mentorn och Bengtsson talat om att han måste våga ställa krav och att visa framfötterna. Han 
menar att han fått en större förståelse för hur det går till i andra kulturer och måste 
kommunicera på lika villkor. Malmberg beskriver att hela konceptet med mentorskap och 
traineeprogram främjar och påverkar sättet han beter sig på mot andra. Han menar att som 
adept träffade han mycket personer och kan iaktta olika beteenden hos olika personer i många 
olika situationer. Malmberg menar vidare att mentorn var ett stort stöd på så vis att mentorn 
kunde ge tips och råd om hur han skulle bete sig i en viss situation, exempelvis inför ett 
ledningsmöte med högt uppsatta personer. Det här menar Malmberg är en stor tillgång och 
gav honom en bättre förutsättning att föra sig bland andra. 

4.5.2 Emotionell stabilitet 

Till en början i relationen med mentorn upplevde samtliga adepter en påtaglig nervositet och 
oroskänsla. Andersson gjorde oftast vad mentorn sa till henne att göra utan att ifrågasätta 
situationen. Efterhand utvecklades denna ”envägskommunikation” till en mer diskuterande 
relation där Andersson var mer delaktig i de beslut som fattades runt hennes utveckling i 
företaget. Bengtsson beskrev att han var väldigt nervös och försökte göra ett så gott intryck 
och ställa så intelligenta frågor som möjligt. Han beskriver att ju längre tiden gick desto 
naturligare blev relationen mellan honom och mentorn. Andersson menar att diskussionerna i 
slutet av perioden var betydligt mer matnyttiga än de i början, då mycket handlade om att 
skapa stabilitet i tillvaron. Allt eftersom anser sig Andersson ha utvecklat sin 
situationsmedvetenhet genom att hon kan hantera de stressiga situationerna på ett lugnt vis. 
Hon anser att man till en början inte förstår saker till 100 procent och behöver heller inte 



EMPIRI 
 

 
- 26 - 

 

förstå allt. Hon säger att ”det tjänar inget till att stressa upp sig utan man kommer inom sin 

tid att utveckla förståelsen”, vilket mentorskapet hela tiden tryckt på.  
 
Bengtsson säger att mentorskapet skapade en stor trygghet hos honom genom mentorns 
gedigna erfarenhet och helhetsbild. Bengtsson berättar att när han ställdes inför ett svårt beslut 
om att byta företag mitt under processen var hans första tanke att ringa sin mentor för att reda 
ut sina känslor och tankar om framtiden. Bengtsson beskriver att mentorskapet var bra för att 
lära känna sig själv bättre. Genom att bli mer medveten om styrkor och svagheter kan han 
hantera olika situationer och använda olika verktyg som han lärt sig under processens gång. 
Exempelvis anser han att administrativt arbete är väldigt tråkigt men har genom mentorskapet 
fått en annan insikt i att sådant arbete också måste göras. Malmberg berättade att 
mentorskapet skapade mycket stor trygghet för honom. Inför de val som han ställdes inför vid 
varje placeringsbyte diskuterades mycket om olika saker gällande vad som var bra kontra 
dåligt med de val som han gjort eller skulle göra. Under processens gång menar Malmberg att 
”efterhand så höjs kunskapsnivån och man lär sig mer om företagets verksamhet, man lär sig 

mer om sina egna begränsningar och styrkor och sådär, så ökar självförtroendet”. Styrkor 
och svagheter är något de har arbetat med väldigt mycket, dock inte med mentorerna utan här 
har gruppen om fem traineer haft konsulter utifrån för att göra upp personliga planer.  

4.5.3 Självkontroll 

Malmberg och Anderson upplever att de ställdes inför en hel del olika och ibland obekväma 
situationer. De beskriver att det är viktigt att lära sig känna av stämningen hos de som jobbar 
på den rådande arbetsplatsen, exempelvis fikapauser och andra sociala regler. Andersson 
menar att förflyttningarna gör att de tvingas anpassa sig. Malmberg säger att ”det kan finnas 

de på arbetsplatsen som tittar snett på en att man kommer och glider ovanpå och bara gör de 

glassigaste arbetsuppgifterna” dock inte på alla arbetsplatser. Detta var något som mentorn 
och Malmberg diskuterade en hel del. Fördelen i deras relation var att mentorn tidigare varit 
trainee och kunde därför sätta sig in i situationen på ett bra sätt. För att ge bara tips och råd för 
att vända det underläge som Malmberg beskriver. Han menar att det är en kombination av 
mentorskapet och traineeprogrammets praktiskt som gjort honom mer flexibel gällande hans 
sätta att anpassa sig till situationen. Han beskriver en speciell situation där han varit placerad 
på E.ONs affärsutvecklingsenhet under en tid, för att sedan gå över till en annan verksamhet i 
Karlshamn. Där både människor och arbetssätt var på ett annat vis, där det verkligen krävdes 
att han anpassade sig till situationen. 
 
Bengtsson berättade att under tiden i traineeprogrammet fick de anställda på den arbetsplats 
han befann sig på för tillfället reda på att deras tjänster skulle flytta till Filippinerna. Han 
berättar vidare att detta påverkade humör och motivation hos de anställda väldigt mycket. I 
detta sammanhang hjälpte mentorn till väldigt mycket och gav sin synvinkel över det hela. De 
pratade mycket om just personalhantering och ledarskapsfrågor ur ett sådant perspektiv om 
hur man läser av andras känslor och humör. Saker som hur man ger dåliga beslut och hur man 
motiverar anställda till att arbeta trots att de inom kort skall sluta var något som Bengtsson 
och mentorn diskuterade mycket. Han berättar att hans mentor i krisåren 2004-2005 i princip 
arbetade med att bli chef över en del i företaget för att sedan lägga ner den. Bengtsson anser 
att detta var en mycket lärorik situation som han tar med sig i framtiden. Han tror att detta 
tankesätt är något som framkommer tydligare i en ledarroll. Bengtsson säger att ”det är klart 

att jag hanterar mina kollegor efter dagsform såklart men jag har inte någon ledarskapsroll 

över dem så det blir viktigare sen, alla har bra och dåliga dagar och då är det chefens roll att 

sätta sig ner och prata om det”.    
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4.5.4 Självförtroende 

Andersson kan inte direkt peka på att det är mentorskapet som har gjort att hon är benägen att 
ta på sig mer uppgifter. Hon tror att det har mycket med hur hon är som person men att 
mentorskapet har främjat tankesättet då hon hela tiden utsätts för nya utmaningar. Andersson 
beskriver att hon i början inte tog på sig särskilt mycket arbetsuppgifter. Efterhand 
utvecklades hon och satte högre krav på utmaningar och bad om att få göra mer. Det här 
gjorde att hon fick göra saker som var väldigt intressanta som aldrig skulle ha blivit av om 
hon inte vågat ta på sig mer arbete och uppgifter.  
 
Bengtsson säger att ”en sak som är väldigt tydlig är att vi alla blivit mer självsäkra, för varje 

erfarenhet man får så växer man som människa”. Han beskiver vidare att de ställts inför 
många olika situationer och utmaningar där de i programmet har kunnat mäta olika 
prestationer. Som nämnts tidigare anser Malmberg att mentorskapet och den kunskap som det 
medför, ökar självförtroendet avsevärt. Malmberg känner också att mentorskapet har gett 
honom större insikt i att göra inverkan på andra. Både Malmberg och Bengtsson kan tänka sig 
att vara mentor i framtiden för att de vet vad situationen innebär att vara ny på arbetsplatsen 
och vara osäker på det mesta. Malmberg berättar att han som person alltid gillat utmaningar 
och säger ändå att ”jag har inte blivit mindre drivande om man säger så” genom 
traineeprogrammet. Att ta sig an utmanande uppgifter och befinna sig i en händelserik miljö 
är något som tilltalar honom.  

4.5.5 Reflektion 

När Bengtsson tänker efter menar han på att de faktiskt lite då och då blivit uppmanade att 
fundera på vad som egentligen hände i en viss situation. Han beskriver ”hur man tacklar 

förändringar och reflektera hur kändes det när man gick in och ut”. Han kan också känna att 
han funderar en hel del om hur det dagliga arbetet fungerar ”bara för att man är ute i 

arbetslivet är allting inte alltid professionellt”. Malmberg har lite svårt att se att det är just 
mentorskapet som har påverkat hans tankesätt. Han beskriver att ”rent allmänt sett så blir 

man klokare ju mer erfarenheter man får och en del av den erfarenheten kommer från 

mentorskapet”. I mentorskapet diskuteras mycket om vad som gått bra och dåligt och det 
främjar i sig en mer reflekterande attityd menar han. 

4.5.6 Känsla av kontroll 

Andersson anser sig generellt sätt vara en engagerad person men hennes medverkan i 
traineeprogrammet har gjort att hon har blivit mer kräsen gällande vad hon gör. Hon känner 
att traineeprogrammet har en främjande ton vad gäller att engagera sig i sin omgivning och 
försöka påverka den. Precis som Andersson anser Bengtsson att mentorskapet genomgående 
har tryckt på att visa framfötterna. Han menar att mentorn tryckt väldigt mycket på hur han 
skulle våga ta på sig mer ansvar och vara med och påverka i olika situationer. Han säger att 
”det är det bästa som finns när man får vara med och bestämma lite ’hehe’ det är alltid kul 

att få vara med och påverka sin omgivning”. 
 
Bengtsson har genom processens gång lärt sig att det är viktigt att i förväg definiera 
exempelvis ett uppdrag. Han säger; ”vad vill du ha för resultat och när vill du ha det?” är 
viktigt att klargöra innan så att förväntningarna matchar resultatet. Han anser att det är väldigt 
svårt att i förväg veta vad som förväntas av honom då han fortfarande är ung och oerfaren. 
Malmberg resonerar på samma sätt som Andersson och Bengtsson att det är viktigt att vara 
med och förändra sin omgivning. Han menar att den insikten är väldigt viktigt, speciellt inom 
energibranschen. Att hela tiden förse sig med information för att kunna ligga ett steg längre 



EMPIRI 
 

 
- 28 - 

 

fram är en förutsättning för att kunna hantera dagens behov av förnybar energi. Han menar 
vidare att alla adepter redan innan programmet var lite framåt som personer, men att både 
mentorskapet och traineeprogrammet har gjort att de hela tiden vill utvecklas, och som även 
Bengtsson menar att visa framfötterna för att på ett snabbt sätt avancera uppåt. 

4.5.7 Målorientering 

Andersson anser att mentorskap är till för att främja karriären. Nu blev det inte så för 
Andersson i Alfa då hon valde att byta företag. Andersson kunde valt att jobba kvar men 
kände samtidigt att detta var ytterligare ett sätt att främja sin karriär att byta arbete. Att 
dessutom få en hel årslön från Alfa samtidigt som hon kanske skulle kunna få högre lön 
genom ett branschbyte, gjorde att hon började som projektledare på Volvo. 
 
Synen på det administrativa arbete som Bengtsson tidigare nämnt att han inte trivs med har 
förändrats en del. Något som mentorn och karriärcoachen har gett honom som person är 
respekten för att dessa arbeten måste utföras. Han menar på att det är ett sätt att få mer ansvar 
och visa sig viktig för organisationen, sådana arbeten måste utföras för att kunna avancera. 
Genom att mentorn och Bengtsson i relationen diskuterade mycket om hur mentorns karriär 
sett ut har han fått en större uppfattning för vad som är bra och dålig Public Relations (PR) för 
sig själv. Han tror att alla redan innan programmet var ganska drivande och karriärsugna men 
att mentorskapet är väldigt främjande och programmet i sig trycker väldigt mycket på 
framtida ledarskap. Malmberg menar att det är alltid svårt att försöka spå i framtiden. 
Mentorskapet i sig handlade mycket om vad som kommer att hända i framtiden och vad han 
kommer att ställas inför. ”Det är svårt att säga att man kommer att bli chef om fem år” säger 
han och han tycker att det är jättekul att arbeta i tuffa miljöer med full fart vilket han hoppas 
på skall kunna ge resultat i slutänden. Precis som Anderson tror Malmberg att han kommer att 
byta jobb med jämna mellanrum, för att på så vis kunna avancera och säger samtidigt att ”det 

är klart att jag känner en längtan efter att få mer ansvar”. 

4.6 Karaktärsdrag hos adepten som påverkas enligt mentorn 

Samtliga mentorer anser att adepternas karaktärsdrag påverkas under en mentorskapsrelation 
och lyfter främst fram två karaktärsdrag, emotionell stabilitet och social kompetens. 
Emotionell stabilitet är det karaktärsdrag som mentorerna tror påverkas mest under 
mentorskapsrelationen. Både Gräns och Lindqvist talar om att de skapar en trygghet hos 
adepterna eftersom de blir en fast tillvaro för adepterna då de förflyttas mycket i och med 
traineeprogrammet. Lindqvist säger att det ofta uppkommer diskussioner med adepterna och 
då fungerar hon som ”fast punkt” som bidrar med idéer och tankar, vilket gör att det skapar en 
trygghet hos adepterna. Gräns i sin tur säger att han ”som mentor blir den fasta tillvaron” för 
dem. Han menar att det blir en ”balans med att vara trainee, med att se väldigt mycket kontra 

att känna att du inte hör hemma någonstans”. Att hans adepter är på fyra olika platser under 
traineeperioden och den ende de har pratat med kontinuerligt är honom. Hans uppfattning är 
att adepter ofta ”blir betraktade lite som besökare dit de kommer”. Det är på grund av det här 
som Gräns anser att det är viktigt att ha mentorskap i traineeprogrammet så att de får den här 
tryggheten. Även Strömqvist påvisar att mentorskapet ger adepterna en emotionell stabilitet 
eller trygghet. Att även när adepterna inte ringde till honom hoppas Strömqvist att de vet att 
de hade kunnat ringa honom vid behov och att det skapar en trygghet för dem. Strömqvist vill 
alltså att adepten skall känna att han ”är tillgänglig, men inte som något krav utan som en 

källa om de vill något”. Social kompetens är det andra karaktärsdraget som både Gräns och 
Lindqvist tror påverkats mest under en mentorskapsrelation hos adepterna. Gräns säger 
dessutom att han tror adepterna lär sig det indirekt att ”man kan ju inte säga så här skall du 



EMPIRI 
 

 
- 29 - 

 

prata, men genom att prata om det får du ett intryck av det. Som exempelvis hur fungerar 

människor och varför de gör som de gör, och vad är vanliga beteenden”. 
 
Alltså genom att Gräns pratar om hur han beter sig lär adepterna sig hur de ska agera. 
Lindqvist i sin tur säger att adepterna blir bättre på att anpassa sig till olika situationer. 
Lindqvist nämner ett exempel där hennes adept var på ett möte och kände att ingen lyssnade 
på honom eller henne, och då tog Lindqvist upp ”varför lyssnade de inte på henne?” och ”vad 

kan hon tänka på till nästa gång?”. Den här diskussionen påverkar då adeptens sociala 
kompetens att han eller hon efter det här förhoppningsvis kan föra sig på ett bättre sätt givet 
situationen. 

4.7 Empirisk sammanfattning 

Karaktärsdrag Mentor (+/-) Adept (+/-) 

Social kompetens - + 

Emotionell stabilitet + + 

Självkontroll - + 

Självförtroende - + 

Reflektion + + 

Känsla av kontroll - + 

Målorientering - + 

TABELL 4.1 EMPIRISK SAMMANFATTNING 
EGEN BEARBETNING 

 
Tabell 4.1 visar vilka karaktärsdrag hos mentorerna respektive adepterna som påverkas under 
en mentorskapsrelation, där plus (+) står för att karaktärsdraget har påverkats och minus (–) 
för karaktärsdrag som inte påverkas. Som Tabell 4.1 visar påverkas karaktärsdragen hos 
adepterna i större utsträckning än hos mentorerna. Endast två karaktärsdrag, emotionell 
stabilitet och reflektion, påverkas hos mentorerna medan alla de nämnda karaktärsdragen 
påverkas hos adepterna. 
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5 ANALYS 
I detta kapitel har vi för avsikt att analysera den empiriska data som samlats in vid 

intervjutillfällena. Utifrån studiens teoretiska referensram analyseras mentorernas och 

adepternas syn på hur mentorskapsrelationen genomförs samt deras syn på vilka 

karaktärsdrag som påverkas hos mentorerna och adepterna.  

 

5.1 Mentorskapsrelationen 

5.1.1 Mentorernas syn på mentorskapsrelationen 

Mentorerna ger en tämligen liknande bild av mentorskapsrelationen där de tre mentorerna 
beskriver vad som finns i fokus i de olika faserna av relationen. Mentorernas bild av 
mentorskapsrelationen är på många vis överensstämmande med den process som Kram (1983) 
har gjort av mentorskapsrelationen. 
 
Enlig Hunt och Michael (1983) handlar mentorskapsrelationens första fas om att tydliggöra 
vilka roller parterna har, vilket gör det möjligt uppnå ett bra samarbete och en informativ 
kommunikation. Vidare är det huvudsakliga syftet med mentorskapsrelationen att mentorn 
skall fungera som stöd för adepten genom att denne tar del av mentorns kunskaper och 
erfarenheter för att kunna utvecklas personligt och yrkesmässigt (Bozeman & Feeney, 2007; 
Hansford & Ehrich, 2006). Samtliga mentorer anser det viktigt att tidigt nämna, att de finns 
tillhands för att hjälpa och stödja adepterna i deras utveckling. Strömqvist påvisar att eftersom 
han finns som stöd för sina adepter måste således behovet uppstå hos dem. Han anser att en 
mentorskapsrelation bygger på öppenhet, förtroende och på adeptens villkor. Att det är 
nödvändigt att skapa ett förtroende mellan mentorn och adepten är även Lindqvist inne på. 
Detta då hon säger att första gången hon och en adept träffas så har de ingen agenda utan 
pratar mest för att förstå varandra. 
 
Under mentorskapsrelationens gång anser Gräns att frågorna och resonemangen ändrar sig, 
vilket Berger och Luckmann (2003) säger är naturligt. Eftersom en individ till en början 
behöver stöd och hjälp för att utvecklas för att sedan gå över till att bli en mer självgående 
individ. Både Lindqvist och Strömqvist instämmer i det här resonemanget, där Strömqvist 
menar att i början är de nya och vet inte hur allt fungerar. Hunt och Michael (1983) säger att i 
den första fasen i mentorskapsrelationen är adepten en ovetande och osäker individ som söker 
stöd för att senare kunna hävda sig i och utvecklas i organisationen. Det här anser Strömqvist 
gör att adepten behöver mer stöd och bollblankande i början för att komma in i sin roll.  
 
Den andra fasen i mentorskapsrelationen handlar om att adepten skall lära sig att stå på egna 
ben och större ansvar läggs på adepten i form av att han eller hon får fatta viktiga beslut i sitt 
arbete (Hunt & Michael, 1983). Alla mentorerna anser att adeptens ansvar ökar allteftersom 
under mentorskapsrelationen. De nämner också att adepterna nästan direkt fick mycket ansvar 
i och med att traineeprogrammet är väldigt fritt utformade, där adepterna kan välja ganska fritt 
hur de skall lägga upp sin tid. Gräns säger att eftersom de är humankapital vore det slöseri att 
inte använda dem från början. Det här eftersom de rekryteras för att bli framtida ledare då 
skall de få mycket ansvar direkt. Som Gräns nämner ändras frågorna och resonemangen sig 
under mentorskapsrelationens gång. När relationen närmar sig sitt slut säger Strömqvist att 
frågorna kretsar mycket kring vilken sorts anställning de skall ta när de går från att vara 
trainee till ’vanlig anställd’. Han säger att den övergången är en svår process, att adepterna 
kan känna att det är som att gå från ’hero till zero’. Det här gör att mycket av mentorns arbete 
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blir att förklara att det inte är så och att hänvisa till vad som händer sen. Detta kan härledas till 
Berger och Luckmanns (2003) tankesätt om att den ovetande individen söker en trygghet i en 
erfaren individs bild av verkligheten. Även Gräns och Lindqvist säger att mycket fokus i 
relationen handlar om vad som kommer att hända i nästa steg i traineeprogrammet. 
 
Separationsfasen som är den tredje fasen i mentorskapsrelationen, kan få olika utgångar 
beroende på vad som händer med adepten och mentorn efter mentorskapsrelationens slut. Det 
kan vara att adepten omlokaliseras eller att ingen av parterna inte har någon nytta av 
relationen längre. Att mentorskapsrelationen nått sitt slut behöver inte betyda slutet för 
relationen utan det senare kan förekomma små inslag av mentorskap mellan parterna (Hunt & 
Michael, 1983). Lindqvist säger att mot slutet av relationen känner hon att hon har gett vad 
hon har att ge, hennes nätverk och andra resurser har hon delat med sig till adepten under 
mentorskapsrelationens gång. Detta gör att hon anser att den formella relationen skall avslutas 
efter mentorskapsrelationens slut och att sedan höras av i specifika situationer, anser hon vara 
okej men inget på den personliga nivån. Som Kent (2001) och Megginson (2000) säger är den 
här slutpunkten inte bara är naturlig men även önskvärd. Strömqvist i sin tur säger att han 
tycker det är synd att han inte har träffat sin adept mer efter traineeprogrammets för att 
stämma av hur det gick. Han säger även att fastän han inte är adeptens formella mentor längre 
vill han gärna vara tillgänglig om det är något. Det är som Isaacs (1998) säger, att det vackra 
med en formell mentorskapsrelation är att det förbättrar möjligheterna och kvaliteten för ett 
informellt mentorskap efter det formella mentorskapets slut. Lindqvist och Strömqvist har 
alltså lite olika syn på hur det skall vara efter mentorskapsrelationens slut. De synsätt de har 
kan liknas vid den fjärde och sista mentorskapsfasen nämligen återförening, där Hunt och 
Michael (1983) säger att mentorskapsrelationen kan få olika utfall. Antingen skiljs de åt efter 
det att adepten är färdigutbildad eller kan relationen övergå till mer av en vänskapsrelation. 

5.1.2 Adepternas syn på mentorskapsrelationen 

Mentorskapet har för samtliga adepter legat som en stöttpelare jämsides med trainee-
programmet. Gemensamt för alla har varit att traineeprogrammet i sig har varit till för att få en 
helhetsöversikt över företaget och på ett smidigt sätt socialiseras in i organisationen. Kram 
(1983) delar in mentorskapsrelationen i fyra olika steg som beskriver den utvecklingsprocess 
som adepten och mentorn genomgår när de interagerar med varandra. Detta fungerade på ett 
likartat sätt för både Bengtsson och Andersson som ingående var ganska beroende av 
mentorerna och sökte mycket trygghet hos dem. Andersson menar att hon i början var väldigt 
osäker och sökte mycket stöd vilket även Hunt och Michael (1983) menar att det initiala 
stadiet går ut på. Hos Andersson utvecklades relationen till att bli en mer tvåvägs-
kommunikation jämfört med en tidigare envägskommunikation mellan henne och mentorn. 
Bengtsson i sin tur menar att han ingående precis som Andersson var ganska osäker och 
försökte sticka ut en del genom att försöka ställa smarta frågor. Det här utvecklades också 
efterhand till att han blev allt mer en självständig individ, och mer medveten om hur han skall 
bete sig. Malmberg beskriver sin relation på ett något annorlunda vis där adepterna själva var 
ansvariga för att hålla i sin kontakt till mentorerna. Ville de ha hjälp så fick de själva ta 
ansvaret redan från början att kontakta mentorn. Utfallet av detta blev dock samma som för 
övriga adepter.  
 
Generellt sätt lyder alla adepterna under att de har utvecklats som personer. Det här i enlighet 
med hur Kram (1983) beskriver relationens utveckling och hur Berger och Luckmann (2003) 
beskriver det mänskliga sättet att utvecklas. Den mänskliga utvecklingen beskrivs som en 
process där vi först genomgår en lärandeprocess där vi tar in från andra (primär socialisation), 
för att sedan gå över i en mer reflekterande och testande process utifrån våra tidigare 
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erfarenheter (sekundär socialisation). I enlighet med resonemanget ovan har adepterna 
genomgått en sorts socialisering då de ingående har agerat under mentorns helhetssyn för att 
sedan övergå till en något mer reflekterande och självgående person.     

5.2 Karaktärsdrag hos mentorn som påverkas 

5.2.1 Social kompetens 

Genom att genomgå en mentorskapsrelation säger Hansford och Ehrich (2006) att mentorn 
ofta blir bättre på att delge idéer och lösa problem, och därmed förbättrar de sin sociala 
kompetens. Emellertid anser ingen av mentorerna att deras sociala kompetens har påverkats 
under en mentorskapsrelation, eftersom de redan har utvecklat det här karaktärsdraget i den 
utsträckningen innan mentorskapet började. Det här gör att det som Booth (1996) säger om att 
en stark social kompetens kan göra att individen kan skapa sig en identitet på arbetsplatsen 
inte påverkar mentorerna. Eftersom Gräns och Lindqvist säger att de redan har en stor 
identitet på arbetsplatsen beroende av att de är så pass högt uppsatta i organisationen, gör det 
att mentorskapet inte påverkar dem i det avseendet som Booth (1996) menar.  

5.2.2 Emotionell stabilitet 

Som nämnts är emotionell stabilitet ett av de karaktärsdrag som mentorerna anser påverkas till 
viss del under en mentorskapsrelation. Emotionell stabilitet handlar bland annat om att hur 
individer upplever negativa känslor såsom oro och bekymmer (Lee et al., 2000). Gräns och 
Lindqvist anser att de båda känt en form av prestationsångest under mentorskapsrelation där 
Gräns kände en oro över att inte kunna tillgodose de förväntningar som traineeprogrammets 
handläggare har, medan Lindqvist ibland kände en oro över att inte leva upp till de 
förväntningar adepterna hade. Emellertid säger båda att det är något som har försvunnit med 
tiden, att de efter ett tag slutade tänka på det och betedde sig mer som vanligt. Det här 
kännetecknar enligt Yukl (2006) individer med en hög emotionell stabilitet då de uppvisar 
tendenser för självförbättring. Senare i mentorskapsrelationen uppvisar de en lugnare och 
tryggare personlighet än i början, vilket även det visar på en hög emotionell stabilitet (Lee et 
al., 2000). I Strömqvist fall handlar den emotionella stabiliteten mer om att privatliv och 
yrkesliv går ihop i en mentorskapsrelation där han kan känna att ett samtal med sin adept kan 
stärka honom rent allmänt om han känner sig orolig eller bekymrad. Även det här beteendet 
menar Yukl (2006) visar på en emotionell stabilitet då Strömqvist visar tendenser för 
självförbättring, att om han är orolig vill han lösa det genom att exempelvis prata med sin 
adept för att därmed bli lugnare.     

5.2.3 Självkontroll 

Självkontroll handlar enligt Snyder (1974) och Yukl (2006) om till vilken grad individer 
varierar i sin känslighet till andra individer i sociala eller känsliga situationer. Samtliga 
mentorer säger att det inte är mentorskapet direkt som påverkar deras självkontroll. Lindqvist 
och Strömqvist säger att det beror på att de ser den sortens krissituationer mer i sin 
ledarskapsroll än i mentorskapsrelationen, vilket betyder att de redan har utvecklat en förmåga 
att anpassa sitt beteende till de krav som ställs på situationen. Det är som Yukl (2006) säger, 
att självkontroll inte kan påverkas som ett resultat av vanlig träning utan en märkbar påverkan 
kräver en stark känsla för personlig utveckling, vilket samtliga mentorer verkar ha. 

5.2.4 Självförtroende 

Yukl (2006) säger att en individ med ett starkt självförtroende har en förmåga att influera och 
motivera andra samt att de åtar sig mer utmaningar och sätter högre press på sig själva. Med 
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utgångspunkt av mentorskapet kan inte någon av mentorerna peka på att de förmågorna 
påverkats på grund utav mentorskapet. De nämner att de innan mentorskapet hade ett bra 
självförtroende och Strömqvist säger exempelvis att han som person helst vill ta faktabaserade 
beslut men att han alltid har varit sådan.  

5.2.5 Reflektion 

Enligt Dewey (1998) handlar reflektion om att aktivt och grundligt argumentera med sig själv 
och med andra om den uppfattning eller kunskap man har. Gräns säger exempelvis att han 
under mentorskapsrelationen fått möjlighet att reflektera över vad han är bra eller dålig på i en 
mentorskapsrelation. Även Lindqvist och Strömqvist har gjort liknande reflektioner om vad 
de borde ha tänkt på eller gjort kopplat till vad adepterna har sagt under 
mentorskapsrelationen. Alla argumenterar således med sig själva om den uppfattning de har 
kring vad de kan förbättra. Densten och Gray (2001) säger att förmågan att reflektera är direkt 
kopplat till hur bra individer kan lära sig från sina egna personliga erfarenheter. Det här är 
något alla mentorerna har gjort, att utifrån de reflektionerna (eller tidigare personliga 
erfarenheter), har de nämnt saker de vill förbättra till nästa mentorskapsrelation.  

5.2.6 Känsla av kontroll 

Alla mentorerna säger att de innan mentorskapsrelationen kände att de kunde påverka sin 
omgivning och att deras ansträngningar kommer att löna sig, vilket Adeyemi-Bello (2001) 
säger, kännetecknar individer med en stark intern känsla av kontroll. Det här gör att ingen av 
mentorerna känner att de har påverkats ytterligare av mentorskapet. Men som Noe (1988) 
säger finns det en större sannolikhet att individer med en stark intern känsla av kontroll är 
villiga att delta i utvecklande aktiviteter, vilket kan vara anledningen till att mentorerna ställde 
upp att delta i en mentorskapsrelation från början. 

5.2.7 Målorientering 

Om målorientering som enligt Yukl (2006) innebär en individs behov att avancera i karriären 
säger alla mentorerna att det inte påverkats av mentorskapsrelationen. Mentorerna säger att de 
inte fått en ökad målorientering i och med mentorskapet utan de säger att de redan är så pass 
högt uppsatta samt att de alltid vill utvecklas som individer. Detta betyder att mentorerna 
redan innan mentorskapsrelationen hade relativt hög målorientering, då de enligt Yukl (2006) 
har en uppsättning värden och behov som gör att de känner de har ett driv att utvecklas och 
avancera, vilket i sin tur gör att mentorskapet inte påverkar dem nämnvärt. 

5.3  Karaktärsdrag hos mentorn som påverkas enligt adepterna 

Huruvida mentorernas karaktärsdrag har påverkats under mentorskapsrelationen anser 
samtliga adepter att påverkan har varit minimal. Andersson anser att hennes mentor blev 
mjukare till sättet men hon kan inte riktigt härleda det till deras mentorskapsrelation. Det här 
skulle kunna relateras till vad Lee et al. (2000) säger om emotionell stabilitet, att personer kan 
uppvisa en lugnare personlighet men det är inget som hon med belägg kan uttala sig om. 
Bengtsson har en tanke om att mentorerna ställer upp för att få en inblick i hur den yngre 
generationen tycker och tänker, alltså att de är nyfikna på hur unga talanger ser på samma 
organisation som de själva arbetar i. Malmberg tror att mentorerna kan dra nytta rent praktiskt 
av adepter. Genom att vara mentor kan de vara med och styra var adepterna skall placeras och 
adepterna i sig är gratis arbetskraft. Därför anser han att vissa mentorer kan utnyttja det här 
till sin fördel.   



ANALYS 
 

 
- 34 - 

 

5.4 Karaktärsdrag hos adepten som påverkas 

5.4.1 Social kompetens 

Som Booth (1996) beskriver så har personer som är införstådda i sitt sätt att bete sig inför 
andra en stor inverkan för hur bra relation dessa personer får till andra, alltså vilken typ av 
identitet de får på arbetsplatsen. Samtliga adepter har under processens gång mer eller mindre 
förändrat sitt sätt att bete sig för att matcha situationen. Dels genom att de under 
traineeprogrammets gång förflyttats runt på olika avdelningar med nya människor men även 
blivit påverkade av tipps och råd från mentorn. Speciellt Malmberg som beskriver att han 
inför exempelvis möte med högt uppsatta personer fått tips och råd från mentorn om hur han 
skall bete sig inför och under mötets gång. I Anderssons fall kan hon inte direkt härleda just 
förändringen av karaktärsdraget till mentorskapet utan mer till själva traineeprocessens gång. 
Det här kan ha sin förklaring i att hennes relation till mentorn var mer på en praktisk nivå än 
på en personlig nivå. Noe (1988) menar att en väl utvecklad social kompetens har en 
främjande effekt på individens personliga och yrkesmässiga utveckling vilket stämmer i 
samtliga fall då adepterna har utvecklat en större kompetens i att bemöta människor i olika 
situationer. 

5.4.2 Emotionell stabilitet 

Gemensamt för alla adepter är att de anser att mentorskapet har skapat en stor personlig 
trygghet. Mentorerna har med sin övergripande syn kunnat delge åsikter och tankar för att på 
så vis ”tillrättavisa” adepterna. Genom att ha en mentor vid sin sida menar samtliga adepter 
att det påverkar hur de upplever sina känslor inför olika situationer. Lee et al. (2000) säger att 
personer som uppvisar en emotionell stabilitet uppvisar en lugn och trygg personlighet. Att 
kunna hantera sina känslor till den grad att man som personlighet kan tygla oro, bekymmer 
och depressioner är en avgörande faktor för att känna sig lugn och trygg. Genomgående hos 
alla adepterna, var oro och bekymmerkänslor vanligt förekommande. Efterhand menar de 
dock att dessa upplevelser försvann för att ersättas med ett mer lugnt och tryggt 
förhållningssätt till olika situationer. Andersson beskriver i enlighet med Yukls (2006) 
resonemang om ett stabilt humör, att det inte är lönt att stressa upp sig om man inte kan något 
utan att det löser sig med tiden. 
 
Yukl (2006) menar att emotionell stabilitet har att göra med hur personer gör sig medvetna 
om sina styrkor och svagheter i den mån att istället för att fantisera om framgångar och 
förneka sina svagheter så uppvisar individen en självförbättrande attityd. Bengtsson beskriver 
att mentorskapet har gett honom en större förståelse om sig själv, han är på ett helt annat sätt 
medveten om sina styrkor och svagheter jämför med tidigare vilket i sig uppvisar en 
emotionell stabilitet. Malmberg i sin tur berättar att traineeprogrammet riktade in sig mer på 
styrkor och svagheter jämför med vad mentorskapet gjorde. I hans fall hade de tillgång till 
konsulter från utomstående bolag till sitt förfogande för att kartlägga personligheter och mål 
för att just komma fram till hur han själv är som person.  

5.4.3 Självkontroll 

För Bengtsson och Malmbergs del har traineeprogrammet ställt dem inför situationer som 
ibland har krävt att de agerat på ett visst sätt och känna av situationen. Mentorskapsrelationen 
har i dessa fall fungerat som en stöttepelare där respektive adept vänt sig till sina mentorer för 
att diskutera igenom hur och varför situationen är som den är. Andersson menar att alla 
förflyttningar mellan avdelningar har gjort att hon mer eller mindre tvingats till att försöka 
analysera och läsa av känslor och relationer på arbetsplatsen, för att på så vis kunna få bättre 
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kontakt med övriga. Självkontroll handlar till stor del om hur individer kan läsa av situationen 
och anpassa sig till den (Snyder, 1974; Yukl, 2006). Bengtsson menar att han fått en stor 
förståelse för hur olika situationer kan te sig utifrån hur personers dagsform är. Detta speciellt 
kopplat till hans fall med Filippinerna, vilket han tror sig komma ha nytta av i framtiden. Han 
beskriver att han haft stor fördel av sin mentor i dessa sammanhang då stora delar av hennes 
arbete gått ut på att hantera människor i större eller mindre kriser. Det här är precis i enlighet 
med vad Yukl (2006) pratar om, att det krävs träning och mentorskap för att förbättra 
självkontrollen hos individen i fråga. Det här stämmer in på alla adepterna genom att de hela 
tiden tränas genom att förflyttas runt i organisationen samtidigt som de fått stöd från 
mentorskapet  

5.4.4 Självförtroende 

Självförtroende är direkt kopplat till en individs beteende och handlingar. Ett högt 
självförtroende ger en större förutsättning för att kunna influera andra i sin omgivning. Andra 
tecken på högt självförtroende är hur en individ tenderar att anta utmaningar och pressa sig 
själv framåt (Yukl, 2006). Malmberg menar att självförtroendet ökat avsevärt genom den 
kunskap och erfarenhet som mentorskapet givit honom. Andersson och Bengtsson anser att de 
under traineeprogrammets gång sett ett klart mönster i att de efterhand blivit mer själsäkra och 
tror på sig själva genom att de inom programmets väggar ställts inför många utmanande 
situationer.  De har den insikten om att utmaningar leder till personligg utveckling vilket även 
Yukl (2006) poängterar att personer med gott självförtroende tenderar till att sätta högre press 
på sig, vilket slutligen leder till personlig tillfredställelse. Malmberg säger att han alltid varit 
drivande och gillat utmaningar men säger även att det finns en koppling till mentorskapet. Där 
mentorn trycker på att visa framfötterna och att anta utmaningar. Både Bengtsson och 
Malmberg vill i framtiden vara mentorer för att de vill hjälpa till och motivera unga personer i 
samma situation som de en gång suttit i. Yukl (2006) menar att tankesättet om att motivera 
och hjälpa andra är strakt relaterat till en persons självförtroende i form av vilja och att våga 
influera andra. 

5.4.5 Reflektion 

Enligt Dewey (1998) handlar reflektion om huruvida en individ har förmågan om att grundligt 
argumentera med sig själv och med andra om exempelvis kunskaper eller uppfattningar om 
olika situationer. Malmberg menar att delar av mentorskapet har främjat hans förmåga att ha 
en reflekterande attityd men att många andra faktorer också spelar in. Bengtsson i sin tur 
menar att traineeprogrammet har främjat tankesättet, att de faktiskt blev uppmanade att före 
och efter olika situationer just skulle argumentera med sig själva. Han kan härleda detta till ett 
genomgående mönster mer i traineeprogrammet än i mentorskapet men ändå att det är en klar 
balansgång sinsemellan. 

5.4.6 Känsla av kontroll 

Samtliga adepter kan knytas till en stark intern känsla av kontroll. Adeyemi-Bello (2001) och 
Turban & Dougherty (1994) säger att individer som har en starkt intern känsla av kontroll 
anser att de handlingar som de utför kan påverka omgivningen och att dessa handlingar leder 
till belöning för individen. Bengtsson beskriver att mentorn hela tiden tryckt på att han skall ta 
på sig ansvar och vara med på så mycket som möjligt för att hela tiden ligga i framkant i sin 
utveckling. Bengtsson menar på att han triggas väldigt av att vara med och bestämma och 
försöka påverka sin omgivning. Det här visar enligt Adeyemi-Bello (2001) och Turban & 
Dougherty (1994) att han har en stark känsla av inre kontroll då han anser sig själv tycka det 
vara kul att förändra sin omgivning. I Malmbergs fall anser han att det är väldigt viktigt att 
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vara med och påverka sin omgivning då hans yrke är av det slag som kräver att de hela tiden 
ligger ett steg längre fram för att tillgodose marknadens behov. 

5.4.7 Målorientering 

Yukl (2006) talar om målorientering bland annat som viljan att utmärka sig, drivet att lyckas 
och den största faktorn om behovet att uppnå något. Individer med ett högt målbehov är ofta 
mer effektiva i sitt sätt att agera än personer med ett lågt målbehov. Den effektiva personen 
engagerar sig mer i sina uppgifter samt att de söker den bästa lösningen för att uppnå ett så 
bra resultat som möjligt. Samtliga adepter anser att mentorskap är främjande för en framtida 
karriär. Andersson och Malmberg anser att det är viktigt att inte stanna på samma position för 
länge utan att byta med inte allt för långa mellanrum gör att karriären kan blomma ut. 
Bengtsson beskriver att hans mentorskapsrelation gjort honom mer målinriktad. Han anser sig 
fått en bred bild om hur det är att göra karriär genom att han och mentorn diskuterat detta 
mycket. Att dessutom traineeprogrammet i sig var väldigt inriktat på framtida chefsroller gör 
inte att han blivit mindre målorienterad. Yukl (2006) menar på att individer med ett högre 
målbehov har en benägenhet att vilja ta mer ansvar. Detta var något som både Malmberg och 
Bengtsson poängterade väldigt tydligt, Malmberg beskrev att han allt eftersom kände ett 
ökande behov efter ett större ansvarstagande och Bengtsson menar att genom att han tar på sig 
mer uppgifter som kanske inte anses vara av rolig karaktär kan han i organisationen visa sig 
viktig och på så vis få mer ansvar. 

5.5 Karaktärsdrag hos adepten som påverkas enligt mentorerna 

Det karaktärsdrag som samtliga mentorer tror påverkas hos adepterna under en mentorskaps-
relation är emotionell stabilitet. Lee et al. (2000) säger att individer med en hög emotionell 
stabilitet har en tendens att uppvisa en lugn och trygg personlighet medan personer utan det 
här karaktärsdraget kan ha känslor som upprymdhet och stress. Gräns säger att han som 
mentor blir den fasta tillvaron för adepterna. Detta eftersom de reser runt mycket vilket gör att 
han är den enda person som adepterna pratar med kontinuerligt. Även Lindqvist och 
Strömqvist säger liknande saker att de är den fasta punkten för adepterna och att de är 
tillgängliga om adepterna vill något. Detta gör att en trygghet skapas och således ökar även 
den emotionella stabiliteten. Något annat som ökar den emotionella stabiliteten är att 
mentorerna nämner att det är vanligt att adepterna känner en oro eller stress över vad de skall 
göra efter traineeprogrammets slut när de år till att bli en vanlig anställd. Här menar 
mentorerna att genom att betona fördelarna med ett traineeprogram och mentorskap brukar 
adepterna allteftersom mentorskapsrelationen fortgår bli lugnare och uppvisa tendenser till att 
ständigt förbättras. Det här stämmer överens med Yukl (2006) som säger att individer med en 
hög emotionell stabilitet uppvisar tendenser för självförbättring.  
 
Gräns och Lindqvist säger sedan att de tror att adepternas sociala kompetens påverkas under 
en mentorskapsrelation. Hansford och Ehrich (2006) säger att adepter som genomgår en 
mentorskapsrelation ofta förbättrar sin sociala kompetens då de blir bättre på att delge idéer 
och lösa problem. Det här tror Lindqvist blir bättre då hon nämner ett exempel där hennes 
adept hade svårt att göra sig hörd på ett möte men efter Lindqvist gav förslag till hur adepten 
kunde förbättra sig ledde det här till att adepten kunde föra fram sina idéer på ett bättre sätt. 
Gräns säger ungefär samma sak men han menar att han och hans adepter inte pratat om hur de 
skall agera direkt utan att han tror att hur de skall bete sig framkommer indirekt genom att han 
pratar om hur han gör. 
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5.6 Sammanfattande analysmodell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGUR 5.1 SAMMANFATTANDE ANALYSMODELL 
EGEN BEARBETNING 

Under analysens gång har nya faktorer framkommit som vi inte sett tidigare. Figur 5.1 visar 
en översiktlig bild över hur en mentorskapsrelation utvecklas och vilka karaktärsdrag som 
påverkas hos mentorer respektive adepter. Bokstaven A under varje karaktärsdrag visar att 
adeptens karaktärsdrag har påverkats och bokstaven M visar att mentorns karaktärsdrag har 
påverkats (till skillnad mot (+) och (-) som illustreras i Tabell 4.1). Figuren illustrerar att X-
axeln är själva mentorskapsrelationens tidsperiod med dess faser enligt Kram (1983). Y-axeln 
påvisar utvecklingen i mentorskapsrelationen mellan mentorerna respektive adepterna. Detta i 
form utav att ett traineeprogram är en socialisationsform för att utveckla individer. I ett 
traineeprogram ingår en mentorskapsrelation som ter sig mellan två individer som har som 
syfte att enligt Kram (1985) ”ge support, riktlinjer och feedback angående karriärplaner och 

personlig utveckling för adepten”(s. 9). Denna process i mentorskapsrelationen är ständigt 
pågående tills det att mentorskapsrelationen avslutas eller övergår till fortsatt vänskap. Vad vi 
inte tänkt på innan var att traineeprogrammet skulle påverka adepterna i den grad som det 
gjort. Därför har vi lagt till en yttre påverkan i form av traineeprogram för att förtydliga dess 
inverkan. Likaså har vi lagt till utomstående faktorer på mentorerna. Då mentorernas 
befattning haft en stor inverkan på vilka karaktärsdrag som påverkas under en mentorskaps-
relationen.   
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6 SLUTSATS 
I detta kapitel presenterar vi slutsatserna. Slutsatserna grundar sig på tidigare nämnda 

teorier, den empiriska undersökningen och uppsatsens analys.  
 

 
En samhörighetsbild som samtliga respondenter har är den teoretiska bilden om vilka faser en 
mentorskapsrelation genomgår. I den initiala fasen anser sig adepterna vara beroende av 
mentorernas trygghet, vilket även mentorerna poängterar. De beskriver att det är nödvändigt 
att skapa ett förtroende mellan dem och adepterna för att mentorskapsrelationen skall bli så 
bra som möjligt. Under mentorskapsrelationens gång (bearbetningsfasen) säger både 
mentorerna och adepterna att adepternas resonemang ändrar sig över tiden och att de 
utvecklas till att bli mer självgående individer. Under den tredje fasen i mentorskapsrelationen 
skiljer mentorernas syn sig åt, där Lindqvist säger att den formella relationen bör avslutas 
efter traineeprogrammet slut och sedan att respektive individ kan höra av sig i specifika 
situationer men inte på en personlig nivå. Strömqvist i sin tur säger att han tycker det är synd 
att han och sina adepter inte har närmare relation nu.  
 
Både mentorerna och adepterna säger att de inte tror att mentorernas karaktärsdrag påverkas 
särskilt mycket under en mentorskapsrelation. Mentorerna pekar på främst två karaktärsdrag 
som påverkas till viss del hos dem, emotionell stabilitet och reflektion. Det här eftersom 
mentorerna redan har en stark personlighet och att de är väldigt högt uppsatta inom 
organisationen vilket gör att karaktärsdrag som exempelvis social kompetens, målorientering 
och självförtroende inte påverkas. Gräns nämner exempelvis det som obefintligt att han skall 
ha fått behovet att avancera från vice VD till VD på grund utav mentorskapsrelationen. 
Adepterna i sin tur tror att mentorerna mest gynnas på en praktisk nivå, att de får en insikt i 
hur unga människor tycker och tänker samt att de lär sig mer om den avdelningen eller 
området som adepterna arbetar inom.  
 
Något som genomgående varit en problematik för adepterna har varit att skilja på vad som 
mentorskapsrelationen kontra traineeprogrammet påverkat hos dem. I vissa karaktärsdrag har 
det varit en tydligare koppling till mentorskapet medan det i andra har varit trainee-
programmet. Exempel på karaktärsdrag där traineeprogrammet har varit mer påverkande är 
självkontroll, där det är alla förflyttningar mellan avdelningar som gjort att adepterna kunnat 
utveckla den här förmågan mer än att det är mentorn som påverkat dem. Karaktärsdraget 
emotionellt stabil är ett typexempel där mentorskapet har varit av betydande karaktär. Både 
adepter och mentorer anser att mentorskapsrelationen har bringat stor trygghet hos adepterna. 
Utifrån resultatet från analysen påverkas samtliga karaktärsdrag som nämnts i den teoretiska 
referensramen (se avsnitt 2.4) mer eller mindre genom en mentorskapsrelation. Generellt för 
alla adepterna är att mentorskapet fungerat som en stöttepelare till traineeprogrammet.  
 
Studiens problemformulering är; Vilka karaktärsdrag påverkas hos mentorn och adepten 

under en mentorskapsrelation i ett traineeprogram? Syftet med studien har varit att skapa en 
förståelse för mentorn och adeptens uppfattning om några karaktärsdrag som påverkas i en 
mentorskapsrelation efter ett avslutat traineeprogram. De karaktärsdrag som nämns i den 
teoretiska referensramen är social kompetens, emotionell stabilitet, självkontroll, själv-
förtroende, känsla av kontroll, reflektion och målorientering (se avsnitt 2.4). Slutsatsen i 
studien är att mentorskapsrelationen påverkar mentorernas emotionella stabilitet och deras 
reflektionsförmåga men att deras karaktärsdrag annars inte påverkas särskilt mycket. Hos 
adepterna i sin tur påverkas alla de nämnda karaktärsdragen under en mentorskapsrelation.  
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7 DISKUSSION 
I detta kapitel diskuterar vi om de slutsatser som gjorts samt kring andra aktuella ämnen som 

uppkommit under studiens gång. Diskussionen, kritik till studien och förslag till fortsatt 

forskning grundar sig som slutsatserna på tidigare nämnda teorier, den empiriska 

undersökningen och uppsatsens analys.  

 
 
Gällande vilka karaktärsdrag som påverkas hos mentorn, trodde vi att mentorerna skulle 
påverkas i större utsträckning än vad de gjorde. Detta eftersom en mentorskapsrelation i 
litteraturen anses vara lika fördelaktig för både mentorn och adepten. Indikationerna vi fått 
från adepterna är att praktiken från traineeprogrammet och mentorskapsrelationens 
socialisationsprocess påverkar alla karaktärsdragen. Adepterna ställs inför praktiska fall i 
traineeprogrammet och söker trygghet och stöd i mentorskapet. Att ingående ha en stötte-
pelare att luta sig mot (primära socialisationen) samtidigt som individen ställs mot utmaningar 
gör att denne utvecklas positivt. En kombination av praktik kontra socialisationsprocessen gör 
alla karaktärsdrag sätt i spel och påverkas mer eller mindre för att ta personen till den 
sekundära fasen i socialisationen.    
 
Mycket av den litteratur vi tagit del av behandlar ämnet ur ett globalt perspektiv, ofta engelskt 
eller amerikanskt. Intrycket vi fått är att mentorskap behandlas ur ett mer formellt perspektiv 
och har mer fasta mål och riktlinjer för vad som skall uppnås. Vi anser att de respondenter vi 
har intervjuat har ett mer ”svenskt” synsätt på mentorskap. Detta i form av att de skall vara till 
hands om adepten vill, för att stödja en dennes utveckling. Till skillnad från det globala 
perspektivet som har ett mer strikt förhållningssätt för vad mentorn och adepten skall uppnå 
med mentorskapet.  
 
De karaktärsval som vi valt att använda oss av förknippas i många sammanhang med vad som 
karakteriserar en bra ledare. Studiens resultat pekar på att mentorn inte får ut lika mycket av 
mentorskapet som adepten får. Det här kan ha att göra med att mentorerna i fråga har relativt 
högt uppsatta positioner i företagen, Gräns är vice VD på Skanska, Lindqvist är ekonomi-
direktör för kliniska forskningen på Astra Zeneca och Strömqvist är marknadschef på E.ON 
Vind. Med dessa positioner innebär det att personerna i fråga har ett stort ansvar över många 
människor och utövar sina ledaregenskaper dagligen. Kopplar vi våra karaktärsdrag till 
mentorerna så utövar de dessa dagligen och förbättrar dem ständigt. Det här gör att en 
mentorskapsrelation som vi tittar på inte påverkar mentorerna på grund av att karaktärsdragen 
redan är så pass utvecklade. En annan aspekt till att befattningen har en stor inverkan på vilka 
karaktärsdrag som påverkas är det ansvar som positionen medför. En chefsposition medför i 
många sammanhang exempelvis en bred identitet på arbetsplatsen eller, att han eller hon inte 
ser ett större behov av att avancera karriärmässigt. Detta gör att just en mentorskapsrelation 
inte påverkar karaktärsdragen ytterligare. 
 
Vårt teoretiska bidrag blir vår huvudsakliga slutsats (se avsnitt 6) om vilka karaktärsdrag som 
påverkas hos mentorerna respektive adepterna samt att befattningen har en stor inverkan på 
vilka karaktärsdrag som påverkas hos mentorerna.   
 
Som vi nämner i problemdiskussionen kan olika parter ha praktisk nytta av vårt resultat. Dels 
kan mentorer och adepter få en förståelse för hur en mentorskapsrelation kan te sig men även 
vilka karaktärsdrag som kan påverkas hos respektive individ. Organisationen i sig kan också 
ha stor nytta av vårt praktiska bidrag. Dels kan de se det positiva värdet av mentorskaps-
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relationen men även få en förståelse för vad som händer i och vilka karaktärsdrag som 
utvecklas eller påverkas hos respektive individ under mentorskapsrelationen. En intressant 
diskussion som uppkom under ett intervjutillfälle stärker våra hypoteser om det praktiska 
bidraget. Lindqvist berättade att de några dagar innan vår intervju haft ett möte där de 
diskuterade hur företaget skall försöka trycka på värdet av traineeprogram och mentorskap 
hos adepterna. Alltså vad de skall göra för att motivera adepter till att efter en lång 
högskoleutbildning ytterligare sätta sig vid skolbänken och utbilda sig inom företaget. Att då 
kunna presentera vårt resultat för adepterna om vad som händer i en mentorskapsrelation i ett 
traineeprogram och vilka karaktärsdrag som förändras är en klar fördel för att locka till sig 
fler individer.      
 
Som kritik mot studien har vi upptäckt något som vi inledningsvis inte tänkte på men som vi i 
slutet av studien tog del av. Det är att studier gällande karaktärsdrag bör undersöka 
mentorerna och adepterna ur andra synvinklar än att bara göra intervjuer med dem. Intervjuer 
som görs med mentorer och adepter handlar om deras egen uppfattning. Detta gör att svaren i 
fråga inte bekräftas om de stämmer överens med verkligheten. Genom att göra observationer 
och intervjua en tredjepart får man en mer korrekt bild av verkligheten som möjligt.  
 
Annan kritik mot studien som i sig är ett bidrag till framtida forskare är att alla adepter hade 
svårt för att skilja på om det är mentorskapet eller traineeprogrammet som har påverkat dem. I 
många fall hade de redan innan traineeprogrammet en viss förmåga, exempelvis att de tar på 
sig mycket ansvar och är inblandade i många förändringsprocesser. Men samtidigt har 
mentorskapet främjat förmågan. Skall mentorskap av denna karaktär studeras vidare bör 
forskaren ta hänsyn till detta resonemang gällande svårigheten att skilja dem åt. 
 
I samband med att vi genomfört studien har vi funnit nya förslag till fortsatt forskning inom 
ämnesområdet. Ett förslag till fortsatt forskning är att testa generaliserbarheten på de 
framtagna karaktärsdragen. Vad som även är intressant är att se om vår teoretiska modell dels 
kan användas i andra ledarskapskontexter samt om den går att använda som förankring i 
kvalitetssammanhang exempelvis för att öka eller förbättra prestationen i organisationer. 
Varför vi anser detta är att karaktärsdragen i sig som vi nämnt tidigare är även relaterade till 
personliga drag i ledarskapssammanhang vilket gör att de bör ha en effektiv inverkan.    
 
I efterhand kan vi reflektera över hur en så optimal studie som möjligt skulle kunna 
genomföras. Den optimala studien för oss skulle vara att studera mentorskapsrelationer över 
tiden. Eftersom traineeprogram varar mellan nio till 30 månader hade det varit intressant att 
studera vilken uppfattning de har innan respektive efter programmet, vilket sedan kan ställas 
mot varandra och därmed få en mer exakt bild om vad mentorn och adepten får ut av 
mentorskapsrelationen. Detta tillsammans med att forskaren genomför observationer av 
mentorerna och adepterna samt intervjuar tredje parter tror vi skulle kunna ge en mer korrekt 
och rättvisande bild gällande vilka karaktärsdrag som påverkas under en mentorskapsrelation.  
 
En annan intressant studie att genomföra skulle vara att enbart titta på vilka karaktärsdrag som 
påverkas i ett traineeprogram utan mentorskap. Likaså motsatsen att göra studien enbart i ett 
mentorskapsprogram. Detta för att kunna göra en jämförelse gällande vilka karaktärsdrag som 
påverkas i respektive relation. 
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BILAGA 1 
 
Intervjuguide – Mentor 
 
Studiens syfte 
Syftet med studien är att skapa en förståelse för mentorn och adeptens uppfattning om några 
karaktärsdrag som påverkas i en mentorskapsrelation efter ett avslutat traineeprogram. 
 
Intervjufrågor till mentorer 
• Vill Du vara anonym? 
• Kan vi spela in intervjun? 
 
Bakgrundsinformation 
• Namn 
• Ålder 
• Befattning 
• Utbildning 
• Tidigare erfarenheter 
 
Grundläggande uppgifter 
• Redogör kort för Er verksamhet. 
• Hur länge har Du arbetat med…? 
 
Grundläggande uppgifter – Mentorskap 
• Förklara hur Du ser på begreppet mentorskap i allmänhet. 
 
Mentorskapsrelationen 
• Hur genomfördes mentorskapsrelationen i Ert traineeprogram? 
 
Karaktärsdrag hos mentorn som påverkas 
• Hur anser Du att mentorskapsrelationen påverkat Dig? 
 
Social kompetens 

• Uppfattning – På vilket sätt bygger Du upp Dina förväntningar inför ett förstamöte med 
personer. I samband med mentorskapsrelationer har Ditt sätt att bemöta andra ändrats och 
i så fall hur? 

• Anpassad – Hur beter Du Dig i olika situationer? Exempelvis ledningsmöte kontra möte 
med adepten? 

• Identitet på arbetsplatsen – Har Du fått större feedback på arbetsplatsen från andra och i så 
fall hur? 

• Support från omgivningen – Har mentorskapet skapat fler relationer till övriga och i så fall 
till vilka? 

 
Emotionell stabilitet 

• Känslor – På vilket sätt har Ditt mentorskap till andra förändrat Din personlighet avseende 
känslor? Exempelvis oro och bekymmer? 

• Lugn och trygg – Känner Du Dig säkert i Din arbetsroll? Varför? 
• Styrkor och svagheter – Är Du öppen med Dina styrkor och svagheter? 
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• Självförbättring – Om Du ställs inför ett problem vad gör Du för att lösa det? 
 
Självkontroll 

• Känslighet till sociala signaler – Tar Du in personliga känslor i arbetet? Exempelvis 
familjeproblem? 

• Förmåga att anpassa sitt beteende till de krav som ställs på situationen – Hur agerar Du 
utifrån det här? 

 
Självförtroende 

• Motivera – Känner Du ett starkare begär att hjälpa andra i och med mentorskaps-
relationen? 

• Utmaningar – Vilka typer av roller antar Du dig? 
• Kriser – Har mentorskapet gett Dig bättre möjligheter till problemhantering? 
• Optimistisk/förhastad – Brukar Du fatta snabba beslut? 
 
Reflektion 

• Reflekterande attityd – Har mentorskapet givit Dig en reflekterande attityd? 
• Eftertanke – Har Du i efterhand kommit på att såhär skulle jag ha gjort istället? 
 
Känsla av kontroll 

• Påverka sin omgivning – Brukar Du vara inblandad i förändringsprocesser? Hjälper Du 
till med många andra aktiviteter på arbetet? 

• Vilja till information – Om Du inte får fram den information Du vill ha hur gör Du för att 
få tag i den? Söker Du frivilligt information i allmänhet? 

• Ansträngningar – Känner Du att mentorskapet har gett dig större möjligheter till 
karriärförbättringar? 

 
Målorientering 

• Behovet att uppnå något – Ser Du ett större behov av avancemang i din karriär efter ett 
mentorskap? 

• Viljan att utmärka sig – Vilka typer av roller antar Du dig i olika typer av uppdrag? 
• Angelägenhet för uppgiftsobjektiven – Brukar Du lägga ner extra tid för att lösa vissa 

uppgifter? Exempelvis inför en presentation 
 
Karaktärsdrag hos adepten som påverkas 
• Hur anser Du att adepternas karaktärsdrag förändras i en mentorskapsrelation? 
 
Någonting Du vill tillägga? Kan vi kontakta Dig angående kompletterande frågor? 
 
Tack för din medverkan!  
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Intervjuguide – Adept 
 
Studiens syfte 
Syftet med studien är att skapa en förståelse för mentorn och adeptens uppfattning om några 
karaktärsdrag som påverkas i en mentorskapsrelation efter ett avslutat traineeprogram. 
 
Intervjufrågor till adepter 
• Vill Du vara anonym? 
• Kan vi spela in intervjun? 
 
Bakgrundsinformation 
• Namn 
• Ålder 
• Befattning 
• Utbildning 
• Tidigare erfarenheter 
 
Grundläggande uppgifter 
• Redogör kort för Er verksamhet. 
• Hur länge har Du arbetat med…? 
 
Grundläggande uppgifter – Mentorskap 
• Förklara hur Du ser på begreppet mentorskap i allmänhet. 
 
Mentorskapsrelationen 
• Hur genomfördes mentorskapsrelationen i Ert traineeprogram? 
 
Karaktärsdrag hos adepten som påverkas 
• Hur anser Du att mentorskapsrelationen påverkat Dig? 
 
Social kompetens 
• Uppfattning – I samband med mentorskapsrelationer har Ditt sätt att bemöta andra 

ändrats? 
• Anpassad – Hur beter Du Dig i olika situationer? Exempelvis ledningsmöte kontra möte 

med adepten? 
• Identitet på arbetsplatsen – Har Du fått större feedback på arbetsplatsen från andra? 
• Support från omgivningen – Har mentorskapet skapat fler relationer till övriga? 
 
Emotionell stabilitet 

• Känslor – På vilket sätt har Ditt mentorskap till andra förändrat Din personlighet avseende 
känslor? Exempelvis oro, bekymmer, depression  

• Lugn och trygg – Känner Du dig säker i din arbetsroll? 
• Styrkor och svagheter – Är Du öppen med dina styrkor och svagheter? 
• Självförbättring – Om Du ställs inför ett problem vad gör Du för att lösa det? 
 
 



BILAGA 2 
 

 
 
 

Självkontroll 

• Känslighet till sociala signaler – Tar Du in personliga känslor i arbetet? Exempelvis 
familjeproblem 

• Förmåga att anpassa sitt beteende till de krav som ställs på situationen – Hur agerar Du 
utifrån det här? 

 
Självförtroende 

• Motivera – Känner Du ett starkare begär att hjälpa andra i och med mentorskaps-
relationen? 

• Utmaningar – Vilka typer av roller antar Du dig? 
• Kriser – Har mentorskapet gett Dig bättre möjligheter till problemhantering? 
• Optimistisk/förhastad – Brukar Du fatta snabba beslut? 
 
Reflektion 

• Har mentorskapet givit Dig en reflekterande attityd? 
• Har Du i efterhand kommit på att såhär skulle jag gjort istället? 
 
Känsla av kontroll 

• Påverka sin omgivning – Brukar Du vara inblandad i förändringsprocesser? Hjälper Du 
till med många andra aktiviteter på arbetet? 

• Vilja till information – Om Du inte får fram den information Du vill ha hur gör Du för att 
få tag i den? Söker du frivilligt information i allmänhet? 

• Ansträngningar – Känner Du att mentorskapet har gett dig större möjligheter till 
karriärförbättringar? 

 
Målorientering 

• Behovet att uppnå något – Ser Du ett större behov av avancemang i din karriär efter ett 
mentorskap? 

• Viljan att utmärka sig – Vilka typer av roller antar Du dig i olika typer av uppdrag? 
• Angelägenhet för uppgiftsobjektiven – Brukar Du lägga ner extra tid för att lösa vissa 

uppgifter? Exempelvis inför en presentation 
 
Karaktärsdrag hos mentorn som påverkas 
• Hur anser Du att mentorns karaktärsdrag förändras i en mentorskapsrelation? 
 
Någonting Du vill tillägga? Kan vi kontakta Dig angående kompletterande frågor? 
 
Tack för din medverkan! 
 


