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Abstract 
 

Ämnet för den här uppsatsen var i första hand mentorskap och jag ville ur ett 
socialpsykologiskt perspektiv studera det samspel som sker mellan mentor och adept. 
För att förstå hur denna relation kan uppfattas som utvecklande för både mentor och 
adept har jag i andra hand också tittat på de näraliggande begreppen coachning, 
fadderskap och handledning. Avsikten var dels att genom att synliggöra skillnader och 
likheter bidra till en förståelse för hur de olika relationerna kan fungera som 
utvecklande relationer i arbetslivet och dels utröna vilken typ av kompetens adepter och 
mentorer menar att man utvecklar. En annan avsikt med arbetet var att bidra till att man 
använder de olika begreppen på ett mer konsekvent sätt.   
 
Anledningen till mitt val av problemområde hänger samman med att jag uppfattar att 
mentorskap är ett begrepp som används i flera sammanhang och med olika innebörd. 
Ofta talar man om mentorskapsprogram där syftet med programmen bl.a. kan vara att få 
fler kvinnor till ledande befattningar eller fungera som kompetensutveckling för ledare. 
I dessa sammanhang fokuseras oftast på adeptens utveckling och man ser bara mentorn 
som den som ”ger” av sin kunskap och erfarenhet. Jag menar att en relation utvecklas 
och består endast då båda parter uppfattar att de får ut något av relationen och att det 
därför är av intresse att studera båda parternas upplevelse av relationen. 
  
I litteraturstudien valde jag att studera mentorskap och de näraliggande begreppen 
coachning, fadderskap och handledning ur ett historiskt perspektiv och också se hur 
begreppen använts i arbetslivet. Den empiriska undersökningen fokuserade på några 
mentorer och adepter och deras uppfattning om och upplevelse av mentorskap i första 
hand och coachning, fadderskap och handledning i andra hand. Jag valde att genomföra 
undersökningen som en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer 
där jag kunde ställa följdfrågor under intervjuns gång.  
 
Slutsatser som kunde dras av arbetet och som jag tolkar att det finns stöd för både i den 
teoretiska genomgången och i den empiriska undersökningen är att det finns ett antal 
aspekter som synliggör de likheter och skillnader som finns.  De aspekter som framkom 
var: syfte, mål, motiv för att ingå som part i relationen, behov av kunskap om 
organisationen, intern eller extern stödjare, typ av kompetens som utvecklas, typ av 
makt och påverkansprocess, tidsbegränsning och ömsesidighet i relationen. Skillnaderna 
och likheterna menar jag bör beaktas då man i arbetslivet planerar olika typer av 
kompetensutvecklingsinsatser.  Vidare studier kan också bidra till ökad kunskap om hur 
den yrkesmässiga och personliga utvecklingen sker och hur det utbyte som sker bidrar 
till eller hämmar utvecklingsprocesserna. 
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E-post: eva.idmark-andersson@his.se 
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Näst efter kärleken finns det ingen större gåva man kan ge en annan människa än 
tillväxtens gåva (Chip Bell, 1996) 
 
Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål så måste jag finna 
henne där hon är och börja just där. (Sören Kierkegaard) 
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1. Inledning 

 
I arbetslivet finns speciella relationer som under senare delen av 1900-talet kommit mer 
i fokus; ledarskap, medarbetarskap, grupper, team och mentorskap. Jag intresserar mig 
för det sistnämnda begreppet, mentorskap, då det dyker upp i flera sammanhang med 
(som jag uppfattar det) ibland olika innebörd. I kompetensutvecklingssyfte finns ibland 
en stödperson vid exempelvis ledarutveckling och kan synonymt kallas för mentor, 
coach, fadder eller handledare. Ibland används handledare och mentor som likvärdiga 
begrepp, en annan gång fadder och en tredje gång coach. Att ha en mentor ses på många 
sätt som utvecklande, men mentorns egentliga roll och uppgift är inte alltid så tydlig. 
Kram (1985) tar också upp detta och menar att populärvetenskapen har påverkat 
utvecklingen genom att få det att se ut som att ”nyckeln till karriär och framgång är att 
ha en mentor” (a.a., s. 4). Han menar också att ”man grovt har förenklat mentorskap 
som en relation som man lätt kan åstadkomma och upprätthålla” (a.a., 1985 s. 195).  
. 
 
Ett socialpsykologiskt perspektiv handlar om ett helhetsperspektiv där mentorskap kan 
ses som en interpersonell relation som dels handlar om adeptens socialisering in i 
yrkeslivet/arbetslivet i form av yrkesmässig utveckling och personlig utveckling och 
dels om mentorns utveckling. Vad som sker mellan de båda parterna är ett utbyte av 
resurser och att lyfta fram och belysa detta utbyte kan ge en bättre förståelse för vad 
mentorskap innebär, utvecklar och ger de båda ingående parterna.  
 
En ökad medvetenhet om parternas föreställningar om och känslor inför varandra 
(Wrangsjö m.fl. 2004, s. 11) kan i sin tur påverka utfallet och uppläggningen av 
mentorskapsprogram i olika sammanhang. Flera av de böcker om mentorskap som 
förekommer på svenska tar upp mentorskap ur antingen mentorns eller adeptens 
synvinkel eller fungerar som handböcker då man vill lägga upp mentorskapsprogram (se 
t.ex. Boëthius, 1995; Hultman & Sobel, 1994; Murray & Owen, 1992, m.fl.). En 
ordentlig genomgång av begreppet mentorskap och näraliggande företeelser finns det 
antydningar till (se t.ex. Lindgren, 1997, 2000; Lindbom-Jakobson & Forsberg, 1999; 
Stelter, 2003). Internationellt finns det många undersökningar kring mentorskap, men de 
uppvisar samma brist som i svensk litteratur; man tar antingen upp frågan ur 
adeptperspektiv eller mentorperspektiv och man efterfrågar fler studier där båda parter 
studeras och en utveckling av teoriutveckling kring mentorskapsprocessen (Young & 
Perrewe, 2000). Dutton (2003) redogör i sin artikel för ett flertal försök som gjorts för 
att definiera begreppen mentor och mentorskap men att det inte finns någon enkel 
gemensamt accepterad begreppsbildning vilket även Parsloe & Wray (2000) tar upp. 
Inom utbildningsvetenskap (i samband med lärarutbildning) används mentorskap både 
under utbildningstiden och som stöd för nyblivna lärare ute i skolor. Jag ska emellertid 
inte ägna mig åt mentorskap i skolans värld utan har fokus riktat mot arbetslivet i övrigt. 
 
 

1.1 Syfte och mål 
 
Kompetensutveckling i arbetslivet innebär ibland att chefer och ledare erbjuds ett stöd 
för att utveckla sitt ledarskap. Stödet kan bestå av att man får en mentor, en coach, en 
fadder eller handledning. Alla dessa begrepp används ofta utan att man har definierat 
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vad respektive begrepp står för. Ett professionellt förhållningssätt till begrepp som 
används inom kompetensutveckling menar jag kräver en kunskap om mål, innehåll och 
förutsättningar för de olika verksamheterna och får också betydelse för konsekvenser 
bland annat när det gäller vilka förväntningar individerna kan ha på resultatet och 
kvaliteten och jag menar att en ökad medvetenhet om vad man lägger i begreppen 
mentorskap, coachning, fadderskap och handledning har betydelse för hur olika typer av 
kompetensutvecklingsprogram i arbetslivet bör planeras och genomföras.  
 
Avsikten med denna magisteruppsats är att ur ett helhetsperspektiv fokusera relationen 
och samspelet mellan mentor och adept i arbetslivet. För att få en förståelse för de 
interpersonella aspekterna av relationen kommer jag att avgränsa mentorskapet från de 
näraliggande begreppen coachning, fadderskap och handledning och utröna vad som är 
gemensamt och vad som skiljer dem åt genom att: 
 
– genomföra en analys av begreppen mentorskap, coachning, fadderskap och 

handledning för att synliggöra likheter och skillnader, 
 
– genomföra en avgränsad empirisk studie med kvalitativ inriktning för att dels ta 

reda på hur mentorer/adepter i näringslivet och offentlig sektor uppfattar begreppet 
mentorskap, och dels  

 
– ta reda på hur mentorer och adepter i näringslivet och offentlig sektor uppfattar 

mentorskapet som utvecklande. 
 
 

1.2 Problemformulering 
 
Hur förhåller sig begreppet mentorskap till begreppen fadderskap, coachning, 

handledning i litteraturen ? 
Vad lägger ett antal mentorer och adepter i privata och offentliga företag och 

organisationer in i begreppet mentorskap (i första hand) och i begreppen coachning, 
fadderskap och handledning (i andra hand)? 

Vilka effekter får mentorskapet för mentorer och adepter? 
 
 

1.3. Disposition 
 
Jag valde att dela upp arbetet i två delar. Den första delen handlar om att få en förståelse 
av begreppen mentorskap, coachning, fadderskap och handledning. För att komma åt 
den ursprungliga betydelsen av dessa begrepp och få information om hur man idag 
använder de olika begreppen i olika delar av yrkeslivet, gjordes en litteraturstudie kring 
i första hand litteratur och undersökningar om mentorskap. Därefter analyserades 
begreppet mentorskap och de skillnader och likheter begreppet uppvisade gentemot 
coachning, fadderskap och handledning. 
 
Då mitt intresse var att få mer kunskap om vad som faktiskt pågår i relationen mellan 
mentor och adept valde jag att göra en mindre empirisk studie där personer som varit 
mentorer och adepter intervjuades om sina erfarenheter av att ingå i en 
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mentorskapsrelation och deras föreställningar om begreppen mentorskap, coach och 
fadder. 
 
Mitt socialpsykologiska perspektiv innebär att jag är intresserad av ett helhetsperspektiv 
på begreppet mentorskap. Det handlar alltså inte bara är adepters uppfattning av effekter 
av relationen utan både mentorers och adepters uppfattningar om effekter av 
mentorskapsrelationen blir viktiga. Jag försökte också komma åt vari detta utbyte 
bestod och använde mig därför av socialpsykologiska teorier om social utbytesteori vid 
min analys.  
 
I diskussionen som följer förs sedan ett resonemang kring mentorskap och de 
interpersonella aspekterna av relationen. 
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2. Mentorskap  
 
Det här kapitlet tar upp begreppet mentorskap, begreppets bakgrund, olika definitioner, 
former av mentorskap och mentorskapsrelationer i litteraturen. I nästa kapitel belyses de 
näraliggande begreppen coach, fadder och handledare och ställs i relation till begreppet 
mentorskap. 
 
 

2.1 Inledning och förförståelse 
 
Under hela vårt verksamma liv lär vi oss saker som både ger oss kunskaper och 
utvecklar oss personligt. I olika delar av världen ser detta ut på olika sätt beroende på 
den kultur som omsluter individen. Under barn- och ungdomstiden fyller familjen, 
skolan och kamrater en stor roll för hur vi i västvärlden lär oss vilka mönster och 
beteenden som är gångbara för att klara oss i samhället. I vår yrkesverksamma period 
fortsätter vi att lära genom studier och erfarenheter av olika slag på det privata och 
yrkesmässiga planet. 
  
När det gäller hur vi lär oss valde jag att fokusera på lärsituationer där det i första hand 
pågår ett samspel mellan två individer och där avsikten med samspelet är att det ska ske 
en utveckling av i första hand en av dem. Här finns det dock många begrepp som flyter 
samman och som beroende på kontext används med olika betydelser. I begrepp som 
fadder, coach, handledare och mentor ingår flera verksamheter som har med lärande och 
utveckling att göra. Det är svårt att renodla dem, men för att komma åt ett fokus på 
mentorskap och vad det är i relationen mellan mentor och adept som utvecklas och hur 
denna utveckling sker kommer jag att ta upp några samspelsrelationer och försöka 
utröna huruvida de skiljer sig åt med avseende på bl.a. syfte och mål, motiv, 
kunskapsöverföring, färdighetsutveckling och personlighetsutveckling. De valda 
begreppen som ligger nära varandra är mentorskap, fadderskap, coachning och 
handledning (i det sistnämnda ingår mäster – lärlingssystemet som en del).  
 
”Förförståelse är den uppfattning man har om en företeelse och som man fått genom 
exempelvis egna erfarenheter, utbildningar eller annat vetenskapligt arbete” (Holme & 
Solvang, 1997 s 95). Min förförståelse grundar sig i att jag vid flera tillfällen i livet både 
i arbetslivet och privat genom mitt idrottsengagemang stött på begreppet mentorskap 
där fokus har legat på adepten och mentorns funktion har varit av olika karaktär; 
vägledande, personligt stöttande, kunskapsöverförande eller allmänt rådgivande. 
Begreppet har alltså haft olika innebörd i olika sammanhang och det gör att jag har 
funderat över vad man egentligen menar med mentorskap. I många av dessa situationer 
har följande fråga uppkommit: ”Är den person jag vänder mig till att betrakta som 
mentor, coach, fadder eller handledare och i så fall på vilka grunder?” I diskussion med 
andra socialpsykologer och idrottsutövare hamnade vi i samma dilemma hela tiden, 
nämligen likheterna och skillnaderna.  
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2.2 Historia 
 
Många är de som menar att begreppet mentorskap härstammar från Homeros Odysséen 
(Bell, 1996; Stelter m.fl. 2003; Franzén & Jonsson, 1994; Torrance, 1984; Murray & 
Owen, 1992; Lindgren, 2000). Även i lexikon hänvisar man till Odysséen som källa: 
”Mentor, lärare, uppfostrare efter Telemachos rådgivare Mentor i Homeros” (Hellqvist, 
1939).  
 
Bell (1996) tolkar mentorsbegreppet utifrån den allmänna uppfattningen och ser 
Mentor, Odysseus vän, som pålitlig, ”vis och lyhörd – två viktiga egenskaper i det 
högklassiga mentorskapet” (Bell, 1996, s. 24). Han ser också mentorskapet som av 
”testamentarisk natur”  och kopplar detta till hur ”stora ledare strävar efter att lämna 
efter sig en värdefull kvarlåtenskap” (a.a., s. 24). Vidare skriver han om Mentors 
vänskapsförhållande till familjen och hur man måste se upp med bl.a. hur ”mentorskap 
kan vara en makttripp för den som söker beundrare, en manifestation av girighet för den 
som måste omge sig med trälar. Mentorskapet kan vara en plattform för främjandet av 
en sak eller en övertygelse som presenteras för en oskyldig och intet ont anande 
lyssnare” (a.a., s. 25). 
 
Läser man hela Odysséen (i Lagerlöfs översättning från 1997 och Björkesons 
översättning och tolkning från 1995) finner man dock att det är gudinnan Athena som 
vid ett flertal tillfällen framträder inte bara i Mentors skepnad utan i skepnader som hela 
tiden har till uppgift att stötta Odysseus och hans son Telemachos (se bilaga 1). Detta 
påpekar också Awaya m.fl. (2003). 
 
För att förstå Homeros skildring av Odysséen och hans sätt att använda gudinnan 
Athena i en mans skepnad kan det vara intressant att fundera över hur samhället i 
dåtidens Grekland fungerade. Murray & Owen (1992), Franzén & Jonsson (1994) och 
Lindbom-Jakobson & Forsberg (1999) beskriver att det var en vanlig företeelse i det 
gamla Grekland att familjen valde ut en äldre man som stöd för sonen och dennes 
utveckling och att han lärde sig via dessa män som kunniga och goda förebilder, 
liknande det som senare ses som mäster – lärling. Samtidigt bestod religionen i antikens 
Grekland av en blandning av urinnevånarnas naturreligion där kvinnliga gudomligheter 
stod i centrum och de invandrade grekernas patriarkaliska samhällssyn, vilket skulle 
kunna förklara det dubbla budskap som ligger i att Athena som gudinna verkar genom 
Mentor i form av man. Athena var en krigsgudinna och vishetens gudinna samt 
strategins och taktikens gudinna. Hon beskyddade städer, industrier, jordbruket, 
spinnandet och vävandet, liksom konsten och hantverken (http://www.in2greece.com/ 
swedish/ historymyth/ mythology/names/mentor.htm). 
 
Awaya m.fl. (2003) gör en filosofisk resa och utgår från Odysseus och tar fram fem 
centrala drag som de menar att man kan utläsa ur historien om Telemachos, Mentor och 
Athena som är viktiga kännetecken när det gäller att förstå hur mentorskapsrelationen 
påverkas och hur dessa kännetecken både kan utgöra hinder och möjligheter. 
För det första menar de att relationen är en resa, en process där det sker en utveckling, 
en resa i livet. Det handlar om att bli vuxen, där Telemachos är sökaren och Athena och 
Mentor symboliserar visdom och erfarenhet. För det andra att det finns en 
jämställdhetsaspekt i mentorskapsrelationen. Frågan om jämlikhet (equality) är svår då 
Telemachos ju är kungens son och Mentor en man av folket och jämlikheten ligger då i 



                       

 10 

att Mentor står för erfarenhet och kunskap vilket kan mätas med den rang Telemachos 
besitter. I mentorsrelationen bör finnas en ömsesidig respekt vilket kan tolkas som 
jämlikhet.  
 
För det tredje är mentorn en källa till praktisk kunskap där Telemachos får råd av 
gudinnan Athena som framträder genom Mentor. För det fjärde är relationen en källa till 
moraliskt stöd genom att Athena ger Telemachos mod att gå emot och bekämpa 
moderns friare och för det femte ser man i relationen den dynamik som finns i mentorns 
förmåga att få adepten att visa vad han kan genom att Athena ger utrymme för 
Telemachos att bevisa sitt värde i olika situationer. 
 
De fem centrala delarna som Awaya m.fl. (2003) lyfter fram är som jag ser det även 
grunden i det vi borde kalla mentorskap idag, en process där två personer genom 
relationen båda utvecklas yrkesmässigt och personligt.  
 
 

2.3 Definitioner 

2.3.1 Mentor  

Begreppet mentor innebär enligt flera författare en äldre person som fungerar som 
vägledare för en yngre person;  
 

• ett begrepp som används när man talar om en person som är 
allmänt aktad och välsedd samt agerar som en klok och ansvarsfull 
fostrare till någon som är yngre och mindre kunnig. (Ahrén, 1991, 
s. 13),  

 
• en förebild, rådgivare, lärare och vän i samma person. (Hultman & 

Sobel, 1994, s. 12),  
 

• har kommit att symbolisera en person som är beredd att bidra till 
någon annans utveckling, (Sandberg, 2003, s. 11)  

 
• en modell för den som stöder och följer, som leder och råder, 

(Boëthius, 1995, s. 7). 
 

• En mentor är helt enkelt någon som hjälper en annan att lära sig 
något som denne annars skulle lärt sig mindre bra, långsammare 
eller inte alls… mentorer är inga maktfigurer. (Bell, s. 24). 

 
Parsloe & Wray (2000) urskiljer tre huvudtyper av mentorer: (1)”företagsmentorn som 
agerar som handledare, rådgivare och vägledare på olika stadier i en persons karriär” 
(a.a., s. 100), (2) ”kompetensmentorn som ska vägleda kandidater genom deras 
studieprogram” och (3) ”samhällsmentorn som agerar som vän, sakkunnig rådgivare 
eller vägledare åt individer i en mängd olika situationer” (a.a., s. 101)  
 
Dessa definitioner har det gemensamt att de fokuserar på mentorns roll som stöd för 
adeptens utveckling men formerna för det skiftar. Författarna fokuserar antingen på 
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mentorns roll som rådgivare och vägvisare eller på rollen som en äldre mer erfaren, 
allmänt klokare person som leder en yngre, mindre erfaren person (adepten). 

2.3.2 Mentorskap 

Mentorskap är ett begrepp som utifrån sitt historiska ursprung har utvecklats till 
innefatta två personer: en mentor och en adept, där den huvudsakliga avsikten med 
mötet mellan dessa två är att adepten får möjlighet att ta del av mentorns kunskaper och 
erfarenheter och ska utvecklas både personligt och yrkesmässigt. 
 
Bell (1996) utgår från ”en filosofi om äkta partnerskap”:  ”Förutsätt att alla dina 
framtida medarbetare är självständiga, välmående, ståndaktiga, målinriktade frivilliga 
som gillar att lära sig men hatar att beskära sin frihet” (a.a., s. 11). Han menar att 
”mentorn är en lärare, vägvisare, lärd och framförallt en person som gör sitt bästa för att 
på ett medkännande och enhetligt sätt hjälpa sin adept” (a.a., s. 10). Han fortsätter med 
att påstå att mentorskap handlar om ”att vara äkta, en katalysator och ibland något av en 
profet och att mentorskap i grunden handlar om växande – mentorn som utvecklar 
adepten, adepten som växer med mentorn” (a.a., s. 10).  
 
På en arbetsplats uppstår flera typer av relationer mellan arbetstagare och mellan 
arbetstagare och arbetsgivare där individerna uttalat kan få stöd i sin yrkesutveckling 
men mer sällan förekommer det ett uttalat stöd för den personliga utvecklingen. 
Mentorskapet skiljer sig här från andra stödrelationer då mentorskapet fokuserar 
aspekter som både har att göra med adeptens yrkesmässiga och personliga utveckling 
(Kram, 1985; Ahrén, 1991) 
 
Uppfattningen om att det är ett ömsesidigt lärande och utbyte som sker finns hos 
Sandberg (2003) ”Mentorn och adepten lär av varandra, det vill säga den dialog och det 
utbyte av kunskaper och erfarenheter som sker mellan dem är på många sätt ömsesidig 
och jämställd” (a.a., s. 12). Den andre parten i mentorsrelationen (förutom mentorn) är 
adepten. ”Adept” finns både i tyskan och franskan och kommer från latinets ”adeptus” 
(någon som ernått något). En adept kan också vara en person som är nyinvigd och 
tillhör en lägre grad av någon hemlig orden eller en lärjunge i svårlärd vetenskap eller 
konst (Bergman, 2001). 
 
 

2.4 Former för mentorskap 
 
Mentorskap har använts inom både offentlig sektor och näringslivet med förhållandevis 
likartade syften; 
 
– för att öka jämställdheten på arbetsplatser (Boëthius, 1995),  
– i syfte få fler kvinnor till ledande tjänster inom den högre utbildningen (Lindgren, 

1997; 2000), 
– som verktyg för chefsförsörjning och ledarutveckling, (Franzén & Jonsson, 1994; 

Ahrén, 1991; Sandberg, 2003; Lindgren, 1997; 2000), 
– som kompetensutveckling (Lindgren, 1997), 
– när man vill arbeta med organisationsutveckling (Franzén &Jonsson, 1994; 

Boëthius 1995; Antonsson & Lantz, 2002), 
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– inom högre utbildning för att skapa kontakter mellan studenter och näringsliv för 
att skapa sammanhang i lärandet (Dutton, 2003) och 

– i lärarutbildningar (Awaya m.fl., 2003). 
 
Mentorskap är alltså en relation mellan två parter som oftast ingår och deltar i ett 
program där syftet är att mentorn genom sin kunskap och erfarenhet ska hjälpa adepten 
att utvecklas både personligt och professionellt. Målet med dessa program är ofta chefs- 
och ledarskaps-utveckling, kunskapsöverföring med avsikt att skapa bättre resultat i 
organisationen eller kompetensutveckling av medarbetare (Ahrén, 1991; Murray & 
Owen, 1992; Franzén & Jonson, 1994; Sandberg, 2003). 
 
Mentorskapsprogram kan vara formellt organiserade program med ett syfte och som 
under en bestämd tid engagerar mentor och adept i en relation. Man talar om externa 
mentorsprogram (Boëthius, 1995; Ahrén, 1991; Lindgren, 1997; Franzén & Jonsson, 
1994), där mentor och adept kommer från olika organisationer eller företag och interna 
mentorskapsprogram där adept och mentor kommer från samma organisation eller 
företag (Boëthius, 1995; Lindgren, 1997; Franzén & Jonsson, 1994). Externa 
mentorsprogram kan förekomma då organisationen är liten och det kan vara svårt att 
inom denna finna mentorer; man söker då externa mentorer eller då man vill få in nya 
idéer i organisationen eller komma från det beroendeförhållande som finns när man 
tillhör samma organisation (Franzén & Jonsson, 1994). I ett organiserat mentorskap 
väljer mentor och adept inte varandra i full frihet utan en organisation ordnar detta ofta 
med ett bestämt syfte (se t.ex. Ahrén, 1991; Murray & Owen, 1992; Sandberg, 2003). 
 
Ibland uppstår spontana mentorskap som också kallas för ett informellt mentorskap där 
mentor och adept själva funnit varandra (Hultman & Sobel 1994; Ahrén, 1991; 
Lindgren, 1997; Franzén & Jonsson, 1994). Det vanligaste är dock att programmen är 
organiserade med specifika syften och under en avgränsad tid med någon som ansvarig 
för uppläggning och genomförande. Adepter och mentorer väljs ut på bestämt sätt och 
oftast tillhör de samma organisation (Hultman & Sobel, 1994; Ahrén, 1991; Lindgren, 
1997). 
 
Persson (1999) kallar det organiserade mentorskapet för ”tillhandahållet mentorskap” 
där ”mentorer ställs till förfogande eller tilldelas och man hoppas att personkemin skall 
vara tillräcklig för att mentorskapet ska fungera (Persson, 1999, s. 42) och det 
informella mentorskapet för ”det funna mentorskapet”.  Han menar att det senare varar 
längre än det tillhandahållna, ”en individ har mer eller mindre på grund av 
tillfälligheterna funnit och adopterats av en mentor – eller vice versa: en mentor har 
funnit en skyddsling” (a.a., s. 42). 
 
Mentorskap som en frivillig överenskommelse mellan två parter diskuteras i en artikel 
av Awaya m.fl. (2003) som fokuserar på mentorskap som en relation mellan 
lärarstudenter och deras mentorer ute i skolor. De menar att mentorskapsrelationen är 
hierarkisk vilket innebär att mentorn är den dominerande parten och att adepten (i det 
här fallet lärarstudenten) intar en beroende position (a.a., s. 48). 
 
Det framgår tydligt att det finns svårigheter att finna en gemensam begreppsbildning i 
begreppen mentor och mentorskap även om flera forskare gjort försök (Dutton, 2003; 
Parsloe & Wray, 2000).  
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2.5 Mentorskapsrelationen 
 
Mentorskap är således en relation mellan två parter, mentor och adept, som oftast 
återfinns i organiserade program. Awaya m.fl. (2003) är intresserade av att undersöka 
vad kärnan i relationen är och tar upp problem som finns i de teoretiska modellerna av 
mentorsrollen inom forskning om utbildning där man ofta lyfter fram mentorn före 
adepten. Awaya m.fl. ser ”mentorskap som en personlig relation vars utveckling är mer 
grundläggande än att ge svar på frågor om mentorsrollen och rollen som adept” (a.a., s. 
48). 
 
”Med mentorskap avses idag vanligtvis en parrelation där två personer, en mentor och 
en adept, har kommit överens om att nå uppsatta mål. Det kan beskrivas som en process 
där ett kulturellt kapital i form av samhällets och/eller organisationens normer och 
värderingar, språk och beteenden överförs från en person till en annan. Denna 
överföring bidrar till och påverkar den personliga utvecklingen” (Lindgren, 1997 s. 9). 
 
Franzén & Jonsson (1994) menar att det handlar om en jämbördig relation där både 
mentor och adept utvecklas personligt och professionellt och där adepten får del av 
mentorns kunskaper och erfarenheter och mentorn genom adepten får möjlighet till 
reflektion över sig själv och i sin roll som chef. Hultman & Sobel (1994) säger ”att 
komma varandra nära och att ha informella samtal är grunden för mentorskap. Att lära 
av varandra och utbyta erfarenheter är andra viktiga effekter som en lyckad 
mentorsrelation kan ge” (a.a., s. 9). De menar också att ”mentorskap … är ett sätt att 
överföra erfarenheter från en person till en annan. Det är också en relation mellan två 
människor med olika erfarenheter. Man kan också säga att det är ett sätt att skapa 
sociala processer för att utbyta erfarenheter och överföra kunskaper.” (Hultman & 
Sobel, 1994 s. 14)  
 
En annan inställning innebär att det är en hierarkisk relation där adepten lär av mentorn. 
Murray & Owen (1992) beskriver relationen som ”en medveten kombination till ett par 
av en person, som är kunnigare eller mer erfaren, och en annan person, som är mindre 
kunnig eller erfaren. Det överenskomna målet är att den mindre kunniga personen skall 
få lära sig och utveckla vissa kompetenser” (a.a., s. 6) 
 
Bell (1996) beskriver ”hur anställda ur minoritetsgrupper fick sig tilldelade mentorer för 
att hjälpa dem upp för karriärstegen, bortom ”grabbarnas nätverk” och privata 
kontakter” (a.a., s. 23) och Boethius (1995) skriver att ”mentorsprogram hittills har 
använts mest i näringslivet för att hitta och hjälpa yngre medarbetare som vill utvecklas 
vidare(a.a., s. 9). 
 
Sandberg uttrycker detsamma: ”Mentorskap är en metod för utveckling av medarbetare, 
med eller utan en ledarroll. Den grundläggande idén är att hjälpa någon, adepten, att 
utvecklas utifrån den situation som han eller hon befinner sig i” (Sandberg, 2003, s. 11). 
 
Man kan sammanfatta ovanstående med att det finns två synsätt på 
mentorskapsrelationen; antingen ser man den som en jämbördig relation där både 
mentor och adept utvecklas eller så ser man relationen som en ensidig kunskaps- och 
erfarenhetsöverföring från mentor till adept. De två synsätten är inte ifrågasatta och inte 
heller problematiserade. 
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3. Näraliggande begrepp 
 

3.1 Fadderskap 
 
Etymologiskt härleds begreppet fadder till ”en medfader i andlig mening” (Hellqvist, 
1939). Faddersystemet har fått en speciell betydelse i ideella organisationer som ägnar 
sig åt hjälpverksamhet, t.ex. Rädda barnen, där man som enskild person kan agera 
fadder åt föräldralösa barn i andra länder. Fadderskapet kan innebära att man stöder 
organisationen i sig eller en speciell individ ekonomiskt och att man som individ tar ett 
personligt ekonomiskt ansvar för någon annan persons utveckling. 
 
I yrkeslivet har ordet fadder använts om ”en kollega eller chef som ger stöd i de dagliga 
arbetsuppgifterna”(Hultman & Sobel, 1994, s. 13) eller för att ”underlätta för 
nyanställda att komma in i sina nya arbetsuppgifter” (Ahrén, 1991, s. 15). Inom skolan 
har man använt begreppet faddersystem ”för att slussa de nya förstaklasseleverna rätt” 
(Ahrén, 1991, s. 15). Ahrén (1999) säger också att ”i en del internt organiserade 
program kallar man sina mentorer för faddrar t.ex. inom Posten och Nestlé, och att man 
då anser att ordet mentor innebär en mer nära, personlig relation (än fadderns) och att 
man inte kan organisera fram ett mentorskap” (Ahrén, 1991, s. 15). 
 
En fadders uppgift innebär alltså att vara i faderns ställe och har utvecklats dels till att 
betyda att en äldre person ger stöd åt en yngre, vilket inte bara innefattar en vuxen-
barnrelation utan även att äldre ungdomar kan fungera som fadder åt yngre med syfte att 
ge den yngre personen möjlighet att finna sig till rätta i en ny miljö, dels utvecklats till 
att handla om ett ekonomiskt stöd utan en nära relation mellan fadder och den faddern 
stöttar. Det ansvar som faddern tar på sig/har för sin skyddsling skiljer sig markant från 
mentorskapsrelationen och andra liknande relationer. 
 
 

3.2 Coachning 
 
Begreppet har en lång historia och härstammar egentligen från 1400-talet och ungerska 
”Kocs” som betyder vagn eller kärra från Kocs. Denna vagn exporterades till England 
på 1500-talet där ordet ”coach” och ”coachman” uppstår (Stelter m.fl., 2003). Enligt 
Bergman (2001) får begreppet betydelsen ”stor vanligen fyrhjulig täckt vagn med 
upphöjd sittplats framtill för kusken. Bergman (2001) visar hur ordet vandrat från 
ungerskan kocsi széker, över tyska (Kutsche) till äldre franska (coche) och sedan till 
engelska (kotch och senare coach) och svenskans ”kusk”.  
 
Stelter m.fl. (2003) menar att det är ”kuskens omfattande ansvar och den 
uppmärksamhet som utgör grunden för den begreppsmässiga överföringen till vår 
förståelse av ”coachning” och ”coach” och att vår ”nutida förståelse av 
coachingbegreppet har sin grund i idrottsvärlden” (a.a., s. 20).  Stelter m.fl. menar 
vidare att det inte finns någon ”klar begreppsskillnad mellan träning och coachning. 
Ofta förknippas träning med instruktion och de fysiska och taktiska aspekterna av 
idrottsprestationen, medan man i coachning mest ser till de psykologiska och sociala 
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faktorerna” (a.a., s. 21). I Sverige används begreppet coach inom sporter (Svenska 
språknämnden, 1986) och innefattar då både uppgiften att vara tränare och lagledare. 
Inom managementvärlden börjar enligt Stelter m.fl. (2003) begreppet coachning 
användas i USA på 1970-talet och i Europa på 1980-talet och man såg först coachning 
”som en utvecklingsorienterad ledning via den överordnade ledaren” (Stelter m.fl., 
2003, s. 22). Därefter följde en utveckling där man introducerade ”mentorsverksamhet 
mellan ledare och (nyanställda) medarbetare och i mitten av 1980-talet ”utvecklades 
coachning som en rådgivningstjänst från en organisationsextern konsult eller coach, 
som fungerade som psykologisk rådgivare”. I början av 1990-talet ”försökte enskilda 
personalchefer utveckla en intern organisationsrådgivnings- och konsulttjänst som vid 
den här tiden särskilt fokuserade på det yrkesmässiga och i mindre grad på psykologi 
och organisationsutveckling”. I mitten av 1990-talet användes coachning på ”alla 
möjliga former av instruktion, undervisning, föredrag, träning, personalkurser, samtal 
och liknande” (a.a., s. 22-23). 
 
Stelter m.fl. (2003) använder coach som en ”funktionsbeteckning för en person som 
försöker stödja en annan person eller en grupp i en lär- eller utvecklingsprocess utan att 
instruera, vägleda eller undervisa i traditionell betydelse” (a.a., s. 15). 
 
Ahrén (1991, s. 16) beskriver coachen, lagledaren som en person som ”entusiastiskt 
springer vid sidan av och ger goda råd, samtidigt som han har en helhetssyn och 
överblick och står för en långsiktig planering”. Coachen ”deltar aktivt med taktiska råd 
och anvisningar” och är ”delaktig och engagerad” utan att själv medverka i spelet. 
 
I arbetslivet används ofta en extern coach för att ”ge organisationen en knuff, för att 
förbättra det interna samarbetet eller för att lösa rådande konfliktsituationer. Inom 
idrotten är användandet av en extern coach nästan en motsägelse i sig själv; dock kan en 
idrottspsykolog fungera som extern coach, som ett slags rådgivare till tränaren, som är 
den interna coachen.” (Stelter m.fl., 2003, s. 33). Stelter redogör sedan för ett antal 
varianter av intern coachning som kan förekomma på olika nivåer i en organisation och 
med olika användningsområden beroende på om det handlar om individuell coachning, 
grupp- eller teamcoachning eller självcoachning; chefen som coach, den interna 
konsulten som coach och medarbetaren som coach. 
 
Coachning som ett ledarverktyg blir allt vanligare menar Roger Andersson (Brki, 2001) 
och man ser då till idrottens ”coacher” som förebilder för ett gott ledarskap i arbetslivet 
utan att fundera över de olika förutsättningar som finns för ledarskap inom idrott resp 
arbetsliv. Motivationen hos idrottsmän är oftast hög och möjligheten att byta spelare i 
vissa spelsituationer skiljer sig från förutsättningar för ledare i arbetslivet. 
 
Coachning kan man alltså se som ett sätt att utöva stöd och uppmuntran för att få en 
individ eller grupp att utvecklas åt samma håll. Det finns ett mål med samspelet som 
innebär en utveckling för den eller de som coachas. Coachen innehar kunskaper och 
färdigheter som han eller hon överför till gruppen/individen och genom att studera 
gruppen/individen ser coachen också vad som behöver förändras hos gruppen/individen 
för att nå det gemensamma målet. Ursprungsbetydelsen har ju att göra med hur kusken 
från kuskbocken genom att studera hur de olika hästarna betedde sig få dem att 
samspela på bästa sätt för att nå målet; att röra sig åt samma håll i en och i samma takt. 
Samtidigt påverkar coachen också individen genom det sätt på vilket han/hon ger 
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feedback vilket kan ha betydelse för den personliga utvecklingen men det är ett mer 
outtalat, omedvetet. 
 
 

3.3 Handledning 
 
”Handledning betyder ordagrant ”att leda vid handen”, det vill säga att få stöd och hjälp 
av andra i en process som leder till utveckling både på kort och på lång sikt. 
Handledning är en inlärningssituation där teori och praktik kopplas ihop i syfte att 
utveckla de handleddas professionalitet och säkerhet i yrkesrollen” (Holmberg, 2000, s. 
17). Handledning som företeelse menar Holmberg (2000) kan härledas ända tillbaka till 
Sokrates och hans sätt att utveckla andra genom att diskutera och ställa frågor som fick 
lyssnaren att reflektera och ta ställning. 
 
Handledning förkommer inom många verksamheter och under många namn och med 
något olika innebörd; ”yrkesanknuten handledning, pedagogisk handledning, 
studiehandledning, forskningsinriktad handledning samt personlig handledning” 
(Lindgren, 1997, s. 22) och har i modern mening enligt Holmberg (2000) ”sitt ursprung 
i 1920-talets utbildning av psykoanalytiker, psykologer och socialarbetare både i USA 
och i Europa” (Holmberg, 2000, s. 19). Ordet handledare betyder enligt Palmér m.fl. 
(1982) undervisare, (privat)lärare, informator, mentor, vägledare, instruktör och 
konsulent och används med dessa olika innebörder i skiftande verksamheter vilket gör 
att handledning och handledare inte kan förstås på enbart ett sätt. 
 
Lauvås & Handal (2001) förklarar i sin bok Handledning och praktisk yrkesteori 
svårigheterna med en avgränsning av begreppet handledning utifrån att ”utvecklingen 
försiggått genom olika yrkeskategorier” där ”handledningsfältet därmed delats upp i 
revirområden med ägandeanspråk när det gäller vad man kommit fram till”. De menar 
också att ”impulserna från utlandet har varit starka” och att ”handledning bara i 
undantagsfall är en verksamhet som kräver speciell status eller kompetens” … ”det rör 
sig om en vardagsaktivitet som förekommer överallt och det ställs inte några speciella 
krav på denna”…”dessutom är det en professionell aktivitet i många pedagogiska 
sammanhang – och då bör man ställa kvalitetskrav på verksamheten” (a.a., s. 42-43). 
 
Handledning kan oavsett verksamhet ses som en process där handledaren ger stöd 
genom att visa eller genom samtal får den handledde att lära sig hantverket. ”Att bistå 
den eller de handledda att hantera sina arbetsomständigheter och sitt arbetsinnehåll på 
ett ändamålsenligt sätt” (Wrangsjö, 2004, s. 13).  
 
Wrangsjö (2004) menar också att handledning är en process där båda parter kan ha lika 
stort inflytande över och ansvar för hur det som tas upp vid mötet hanteras.  
 
Gudrun Hofsten och Eva-Marie Sundberg tar i Wrangsjö (2004) upp handledning som 
en reflekterande process där handledarens expertroll mer och mer går över till att vara 
en samtalsledare i mötet mellan två professionella liknande det som Lauvås och Handal 
(2001) kallar kollegial handledning. 
 
Inom högre utbildning handleds studenter i sina examensarbeten på olika nivåer. En 
handledares uppgift är här att hjälpa studenten att skriva vetenskapliga arbeten och i 
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forskarutbildningen nå fram till en doktorsavhandling och skolas in i forskarvärlden. 
Syftet med denna typ av handledningen är enligt mitt förmenande i första hand en 
yrkessocialisation och har inte den dubbla innebörden att också utveckla personligheten. 
Det finns dock en diskussion kring detta (Persson, 1999) som också betonar den 
självständighet och kritiska förmåga som studenterna enligt Högskoleförordningen ska 
utveckla och att detta inte låter sig göras om inte en mentorskapsliknande relation 
utvecklas. 
 
Boëthius definierar också handledning som ett ”system som används bland annat i den 
akademiska världen för att leda en ung forskare fram till avhandling och disputation. 
Handledning är också en metod som används under hela yrkeslivet bland alla dem som 
arbetar inom människovård av olika slag, terapeuter, socialarbetare, psykologer, 
sjukvårdspersonal och många liknande arbetsområden” (a.a., s. 8). Hon slår fast att 
”inget av de här systemen har dock samma innehåll eller leder till samma mål som 
mentor -adeptsystemet” (a.a., s. 8). 
 
Ahrén (1991, s, 16) menar att ”handledare och lärare är mer teoretiskt inriktade begrepp 
som i allmänhet återfinns inom utbildningsväsendet och sysslar med faktainlärning. Här 
handlar det sällan om något utbyte av erfarenheter, utan läraren och handledaren är den 
som sitter med facit i handen och ska lära eleven så mycket som möjligt av detta”. 
 
 

3.4 Mäster och lärling  
 
Flera författare beskriver begreppen mästare och lärling som en form för lärande i 
yrkesutbildning som startade under medeltiden i Sverige då arbetslivet för hantverkare 
var indelat i ett skråväsendet och som sedan funnits kvar (Boëthius, 1995; Holmberg, 
2000; Ahrén, 1991). 
 
Mäster var den som hade kunskapen och erfarenheten och som genom att ge ”råd och 
vägledning i det konkreta arbetet” (Holmberg, 2000, s. 19) gav lärlingen möjlighet att 
utveckla en yrkeskunskap. Mästaren var också den som ”bedömde lärlingens 
prestationer utifrån etablerade krav som ställdes på de kvalificerade yrkesutövarna” 
(a.a., s. 19). Lärlingen var den som genom arbete hos mäster utvecklade sitt kunnande 
genom att bli gesäll. När han klarade av de krav som ställdes på yrket kunde man göra 
ett gesällprov och senare, genom ytterligare förvärvade kunskaper och när man visat 
prov på sin skicklighet, själv bli mästare (Ahrén, 1991; Holmberg, 2000; Murray & 
Owen, 1992). ”Ofta tog den nye mästaren över verksamheten när den gamla mästaren 
dog eller drog sig tillbaka” (Murray & Owen, 1992, s. 19). 
 
Webster m.fl. (2002) jämför systemet med lärlingar med mentorskap och menar att 
”lärlingssystemet har sitt fokus på eleven medan mentorskapet fokuserar på läraren … 
även om båda innebär en asymmetrisk relation där parterna interagerar för att överföra 
”kunskap och skicklighet för att uppnå vishet och personlighet genom att använda både 
kropp och själ  
(a.a., s. 481). 
 
Franzén & Jonsson (1994) menar att mäster och lärlingsförhållandet i och med 
industrisamhällets uppkomst övergick till arbetsgivare och anställd. Mästarens roll som 
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upprätthållare av kunskap gick över till en roll som arbetsgivare där lönsamheten blev 
det primära. Mästare och lärlingssystemet handlade mest om själva professionen, att bli 
duktig i sitt hantverk, även om momenten som betydelsen av såväl goda inköps- och 
försäljningsrelationer som kundkontakt och ekonomi ingick. 
 
Elwin-Nowak och Dahlberg (1992) redovisar ett projekt som genomförts vid 
Stockholms universitet kring forskarhandledning som man kallat för ett mentorskap 
med syfte att studera framförallt doktorandens relation till handledaren och könets 
betydelse för relationen. De menar att ”Forskarhandledning kan ses som ett systematiskt 
och formaliserat mentorskap” (a.a., s 4). Med detta menar författarna att 
forskarhandledningen är något som anordnas inom universitet/högskola för doktorander. 
Författarna menar dock samtidigt att ”handledningskonstruktionen alltjämt bygger på 
mästare och lärlingstraditionen. Den som själv varit lärling (forskarstuderande), och 
avlagt mästarprovet (disputerat), och därefter fortsätter som mästare (forskare), 
förutsätts kunna fungera som mästare för nya lärlingar utifrån sina erfarenheter” (Elwin-
Nowak & Dahlberg, 1992, s. 9). 
 
Stelter m.fl. 2003 menar att mentorsbegreppet har utvecklats via lärlingssystemet där 
”mästaren eller läraren fungerade som mentor eller stödperson för de mest talangfulla 
eleverna d.v.s. att han fungerade som en faderlig vän för sin adept. Han stöttade sin 
(tidigare) elev i dennes vidare karriär, introducerade honom i de rätta kretsarna och 
hjälpte honom i händelse av problem” (a.a., s. 29). ”Under 1980-talet introducerade man 
mentorskapet i yrkeslivet, som innebar att en chef antingen stöttade en nyanställd 
medarbetare eller hjälpte en medarbetare med karriärplaneringen” (a.a., s. 30). 
 
 

3.5. Jämförelse med begreppet mentorskap 
 
Det finns en betydande oklarhet i begreppen mentorskap, coachning, fadderskap och 
handledning som flera författare tar upp och diskuterar. I sin artikel ”The art of 
mentoring” beskriver Mike Pegg (1999, s. 138) klassiska mentorer som ”kloka, 
livserfarna och pålitliga rådgivare som delar med sig av sin kunskap på ett sådant sätt att 
det hjälper människor att få bättre kontroll på sina liv”. Han beskriver ledare som 
”människor som inspirerar oss att göra vårt bästa” i olika situationer, modeller som 
”personer vi beundrar och som vi gärna vill efterlikna”. Han menar att ”coacher 
dagligen arbetar med människor för att lära dem att utveckla sina förmågor som t.ex. 
fotbollsspelare, ingenjörer eller terapeuter” och att detta sker i tre steg; ”coacher 
uppmuntrar människor att bygga på sina egna styrkor, de rustar människor att tackla nya 
utmaningar och de gör det möjligt för människor att åstadkomma löpande framgång”. 
Han menar också att detta kräver att coachen har en förståelse för olika inlärningsstilar.  
 
Lärare är personer som ”inspirerar till lärande, implementerar verktyg som möjliggör 
lärande och hjälper människor att integrera sitt kunnande i det dagliga livet”. Rådgivare 
är ”personer som man söker för att få specialistkunskap” ofta av mer formell konkret 
karaktär t.ex. ekonomisk, juridisk rådgivning eller studievägledning (advisers), där Pegg 
menar att mentorer kan ta rollen som rådgivare vid speciella tillfällen men att detta inte 
är kännetecknade för mentorsrollen som sådan. En annan typ av rådgivning är den som 
handlar om personlig rådgivning (counselling) där människor vill lösa problem de 
upplever privat eller i yrkeslivet. Pegg (1999) menar att mentorer kan inta alla 
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ovanstående roller men att det är viktigt att mentorn klargör vilken roll han/hon intar 
just för tillfället för att adepten ska förstå vilken roll man intar vid olika tillfällen i 
relationen.  
 
Stelter m.fl. (2003) menar att både coachning, handledning och mentorskap bygger på 
en idé om att människan har en lust att lära och utvecklas och man ser lärandet och 
utvecklingen som en process. Det finns dock skillnader där handledning och 
mentorskap skiljer sig från coachning, dels då dessa varierar med hänsyn till hur mötet 
mellan parterna präglas av samtalets form där ”ledaren” kan ställa frågor eller komma 
med svar och dels i vilken grad ”ledaren” innehar en maktposition i relationen. I 
mentorskapet ser Stelter m.fl. (2003) mentorn oftast som en högre chef, vilket också 
Bass (1990) uttrycker “a mentor may be an immediate superior, but is often found at 
considerably higher levels in the organization than the protégé and among those with 
much more experience than the protégé” (a.a., s. 833), medan en coach ”is more likely 
to be one´s immediate superior, although peers can coach each other” (a.a., s. 833).  
 
Målet med mentorskap är enligt Parsloe & Wray (2000) ”inriktat på utbyte av kunskap, 
stöd, lärande, eller vägledning som syftar till personlig, spirituell, karriärmässig eller 
livslång utveckling” (a.a., s. 30) vilket också Bass (1990) också uttrycker; “mentoring 
refers to advising and guiding education and career development (a.a., s. 833). 
 
Målet med coachning har enligt Parsloe & Wray (2000) ett ”utpräglat resultatsyfte – 
prestations- ,framgångs- , eller målinriktat – med betoning på att vidta åtgärder och 
upprätthålla förändringar över tid” (a.a., s. 30). Bass (1990) uppfattning är liknande; 
”coaching refers to training, that is, guidance and feedback about specific efforts 
involved in a task, the performance of a job, and the handling of assignments(a.a., s. 
833). 
 
Kontakten mellan mentor och adept uppstår enligt Parsloe & Wray (2000) ”naturligt, 
formellt eller informellt och kan pågå hela livet eller vara en del av ett formellt 
program” och är oftast ett möte mellan två, medan kontakten mellan coach och den 
coachade ofta uppstår ur ett behov hos den som ska coachas och kan vara ett möte 
mellan enskilda eller fler.  
 
Ulla Lindgren (2000) har i sin avhandling om mentorskap inom den högre utbildningen 
i Sverige gjort en sammanställning över likheter och skillnader mellan bl.a. begreppen 
handledning och mentorskap. Hon menar att handledning ”handlar om undervisning, 
kräver ämneskunskaper och är ämnesinriktade” och att det föreligger ett 
beroendeförhållande mellan handledaren och den handledde, medan mentorskap är 
”inriktat mot att ge självförtroende och utveckling av adeptens egen personlighet” och 
att det är en oberoende relation mellan mentor och adept (a.a., s. 45). 
 
De aspekter som hänger ihop med den yrkesmässiga utvecklingen menar Kram (1985) 
bl.a. är fadderskap, coaching, skydd och utmanande uppgifter och de aspekter som har 
att göra med den personliga utvecklingen handlar om rollmodeller (role-modelling), 
personlig handledning och vänskap. Kram (1985) menar att fadderskap här innebär att 
mentorn i sin roll som fadder fungerar som referensperson och att mentorn också aktivt 
kan påverka adeptens möjligheter till avancemang genom detta. Coachning innebär här 
att mentorn föreslår strategier i specifika situationer, skyddet innebär att mentorn ex 
skyddar adepten från olämpliga kontakter och för att utveckla yrkeskompetens kan 
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mentorn ge adepten utmanande uppgifter som tränar speciella förmågor hos adepten. 
Modellinlärning innebär att adepten söker efterlikna mentorn när det gäller värderingar, 
attityder och beteende vilket är en komplex process som bl.a. påverkas av vilket kön 
parterna har (a.a., s. 34), personlig handledning innebär möjlighet för adepten att 
uttrycka sina personliga bekymmer och farhågor och  diskutera dessa med mentorn, 
vänskap utvecklas mellan adepten och mentorn då båda upplever ett positivt utbyte i 
relationen (a.a., s. 38).  
 
Kram (1985) menar att en utvecklande relation som mentorskapsrelationen alltid 
försiggår i ett större system – en organisation och att denna organisations struktur, 
system och processer påverkar hur och vilken typ av utveckling som sker och oavsett i 
vilken organisation man arbetar med utvecklingsprogram har man stor nytta av att förstå 
vad som påverkar byggandet och bevarandet av relationen och dynamiken i relationen 
(a.a., s. 19-20). 
 
Krams (1985) slutsats av ovanstående resonemang är att ”det är svårt att fastställa 
huruvida en speciell relation är en mentorskapsrelation” (a.a.,s. 43) och att det är lättare 
och bättre att fundera över om en utvecklande relation tillgodoser behov av 
yrkesinriktad eller personlig utveckling. Man kan då finna relationer som ”tillgodoser 
båda aspekterna och liknar då det man kallar det klassiska mentorskapet medan andra 
relationer bara tillgodoser vissa av möjligheterna” (a.a., s. 43). 
 
Jag menar dock att det är viktigt att särskilja de olika relationerna åt för att å ena sidan 
organisationer som använder de olika begreppen ska vara medvetna om vilket fokus på 
typ av utveckling man har när man väljer att kalla ett utvecklingsprogram för det ena 
eller det andra och å andra sidan de ingående parternas förväntningar på vad relationen 
kan ge ska vara realistiska. 
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4. Socialpsykologi och mentorskap 
 
Socialpsykologi är ett ämne som studerar och försöker ”beskriva, förklara, förstå och 
förutsäga” (Nilsson, 1996) olika typer av samspel mellan individ – grupp – organisation 
– samhälle. ”Socialpsykologiska kunskaper används i ökad omfattning inom 
organisationer och inom arbetslivet, till exempel inom det som kallas Human Resource 
Management och Personell Management” och ”för att trimma produktionen och för att 
göra organisationsförändringar effektivare” (Nilsson, 1996, s. 124), vilket jag menar gör 
det till ett bra analysinstrument när man studerar mentorskap. Många andra discipliner 
fungerar också väl för detta men just det att intresset ligger i relationen och samspelet 
gör att teorier inom socialpsykologin passar mitt syfte. Jag är alltså inte intresserad av 
antingen mentorn eller adepten eller organisationen utan samspelet dem emellan och 
vad individerna själva lägger för innebörder i innehållet och utvecklingen av relationen. 
 
En relation mellan två individer utvecklas alltid i en kontext som påverkar relationen 
och utvecklingen av densamma. Uttrycket ”implicit relational knowledge” (Wrangsjö, 
2003) innebär en oftast omedveten erfarenhetsbaserad kunskap som parterna successivt 
utvecklar och använder sig av för att förstå sig själva och andra. Denna kunskap om 
relationer utvecklas och pågår från det vi föds och under hela livet och ju viktigare 
personen vi samspelar med är för oss desto större blir påverkan på hur vi uppfattar och 
förstår oss själva och andra. 
 
Mentorskap är en relation som finns i ett flertal olika konstellationer: formellt – 
informellt, externt – internt. Jag uttryckte i mitt tidigare resonemang att ett organiserat 
mentorskap innebär att mentor och adept inte i full frihet väljer varandra utan en 
organisation ordnar detta ofta med ett bestämt syfte (se t.ex. Ahrén, 1991; Murray & 
Owen, 1992; Sandberg, 2003). Om syftet är känt för båda parter eller ej, hur 
konstellationen ser ut och på vilket sätt mentor och adept har inflytande över 
valprocessen, får betydelse både för hur relationen mellan mentor och adept utvecklas 
och för vad som kommer att vara i fokus; personlig utveckling, yrkesmässig utveckling 
eller både och. 
 
Oavsett om mentor och adept själva valt varandra eller ej handlar det i båda fallen om 
ett samspel; mellan adept och mentor men också mellan adept, mentor och organisation. 
För att förstå hur denna relation utvecklas och vad som påverkar den kan man finna 
förklaringsmodeller inom många discipliner; personlighetsteorier från psykologin, 
ledarskapsteorier, kommunikationsteorier ur pedagogiken mm. 
 
Syftet med mentorskapsprogrammen beskrivs i de allra flesta fall som att adepten ska 
utvecklas både yrkesmässigt och personligt. I några fall där syftet med 
mentorskapsprogrammen var att öka jämställdheten inom organisationen (formellt och 
internt mentorskap) fanns också syftet att mentorerna skulle utveckla förståelse för 
kvinnors arbetssituation. Det finns dock en brist i litteraturen att det är få om ens någon 
som har försökt förstå och förklara vad som sker i själva mentorskapet. Hur 
mentorskapsrelationen utvecklas har Kram (1985) undersökt och beskrivit i sin bok 
Mentoring at Work. Hans förklaringsmodell påminner till en del om de teorier som 
handlar om gruppers utveckling i olika stadier (Granér, 1991; Nilsson, 1993; Svedberg, 
2003) och som idag är grundläggande kunskaper för dem som vill arbeta med grupper 
och grupputveckling. Inom gruppteorierna har man också noga studerat och utvecklat 
teorier om samspelet i gruppen; gruppdynamik, roller och rollfunktioner. I 
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mentorskapsrelationen är det också roller som är i fokus, rollen som mentor och rollen 
som adept. Relationen påverkas på olika sätt om mentorn och adepten tillhör samma 
organisation (internt mentorskap) liksom om mentorn och adepten kommer från olika 
organisationer (externt mentorskap). Vad som påverkar och hur denna påverkan 
inverkar på relationen berörs i denna studie.  
 
 

4.1 Utvecklingen av relationen mentor - adept  
 
Den utvecklingsprocess en mentorskapsrelation genomgår har av Kram (1985) 
beskrivits i fyra steg: 
 

1 (initiation) inledning; de första sex – tolv månaderna där både mentor och adept 
är positivt inställda till varandra, tankar om relationen övergår till förväntningar 
hos båda, och fokus ligger på arbetsuppgifter,  

2 (cultivation) bearbetning; en period på mellan två och fem år där båda parter 
upplever att de har ett utbyte av varandra, relationen fördjupas och närheten 
ökar, 

3 (separation) separation: en period på sex mån – fem år efter en förändring i 
relationen som antingen kan vara av strukturell eller känslomässig art och 

4  (redefinition) omskapande; en obestämd period efter separationsfasen och 
relationen blir mer av jämställd karaktär. 

 
Alla dessa steg innehåller beteenden som både är inriktade mot yrkesutveckling och 
personlig utveckling och ”karaktäriseras av specifika erfarenheter, utvecklingsaspekter 
och samspelsmönster som formats av individernas behov och den omgivande 
organisationens förutsättningar” (Kram, 1985, s. 63).  
 
Scandura & Tejeda & Werther & Lankau (1996) ser mentorskap som en process som 
inte bara påverkar de deltagande individerna utan också organisationen och lyfter också 
fram relationen som en process där mentorskapet utvecklas. ”Ju mer mentorn och 
adepten lär känna varandra desto mer kommer relationen att kännetecknas av 
ömsesidigt förtroende och ömsesidiga förpliktelser”. (a.a., s. 53). De menar också att det 
förhållningssätt som präglar en mentorskapsrelation borde anammas som ett 
ledarskapsverktyg i jakten på ett effektivt ledarskap. 
 
För att två personer överhuvudtaget ska utveckla och bibehålla en relation krävs att de 
uppfattar relationen som ”givande”. När det gäller mentorskap kan man ur ett 
socialpsykologiskt perspektiv betrakta relationen ur ett utbytesperspektiv. 
 
 

4.2 Social utbytesteori  
 
Social utbytesteori är en förklaringsmodell som utvecklats av socialpsykologen George 
Homans på 50-talet. Han utgår från beteendepsykologiska principer med rötter i 
behaviorismen (inlärningsperspektivet) och enligt Nilsson (1996, s. 155) kan man 
”betrakta teorin som en sociologisk beteendeteori eller som social inlärningsteori”. I 
social utbytesteori ser man människan som en rationell varelse som i sina relationer 
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strävar att få ett så stort utbyte som möjligt till en så låg kostnad som möjligt (Helkama 
m.fl., 2000; Nilsson, 1996; Simpson, 1976). Man söker alltså kontakt med människor 
som i förhållande till vad man själv erbjuder i form av insatser ger lika mycket eller 
helst mer tillbaka. 
 

”… socialt utbyte definieras som ett givande och tagande av resurser av 
olika slag mellan enskilda och mellan grupper. Man fokuserar på allt från 
utbytets sociala innehåll och individernas motivation till hur utbytet är ett 
uttryck för makt och integration i samhället. Utbytet kan bestå av materiella 
resurser, handlingar, uppmärksamhet, idéer, enighet, bekräftelse, 
sammanhang och trygghet” … ”Det viktiga med ett socialt utbyte är att 
beteendet inriktas på ett mål som endast kan uppnås via samspel” (Nilsson, 
1996, s. 153-154). 
 

Homans har utvecklat ett antal teser (Nilsson, 1996; Simpson, 1976): 
 

• För alla handlingar gäller det att ju oftare en viss handling leder till 
belöning, desto troligare är det att individen kommer att utföra denna 
handling. 
• När en individs handlingar inte leder till belöning, kommer personen i 
fråga att först bli frustrerad och sedan aggressiv. Resultatet av den 
aggressionen kommer då att fungera belönande. 
• I valet mellan alternativa handlingar kommer en person att välja den 
handling som i situationen rymmer den största sannolikheten för att leda till 
ett visst resultat. 
• Ett utbyte är rättvist om belöningarna står i proportion till de bidrag som 
var och en har kommit med. Satsar men mer ska man också få mer, 
samtidigt som detta ska stå i proportion till den andres insats och utfall. 

 
Johan Thibault och Harold Kelley (Helkama m.fl., 2000; Nilsson, 1996; Simpson, 1976) 
har utvecklat utbytesteorin vidare och kommit fram till att individen värderar sitt utbyte 
genom att jämföra detta med egna och andras erfarenheter i liknande situationer. Hur 
utbytet sker har också betydelse liksom vem som fördelar resurserna. 
 
Peter Blau är en annan forskare som i sin utveckling av teorin menar att ”anledningen 
till att människor går in i utbytesrelationer med varandra inte enbart är en strävan efter 
sociala belöningar, utan också för att ömsesidiga sociala utbyten skapar tillit och sociala 
band mellan människor; ett ensidigt utbyte skapar makt- och statusskillnader.” (Nilsson, 
1996, s. 156). 
 
Människan är en social varelse som söker kontakt med andra för att utveckla relationer. 
I relationen genomförs transaktioner eller utbyten av olika slag. Utbytet kan vara rent 
materiellt (ex pengar, varor, information) eller mer subtilt (ord o gester som ex markerar 
uppskattning). I alla avseenden finns avsikter med det vi gör och vi söker efter mening 
med det som görs (Foa & Foa, 1974). 
 
Young & Perrewe (2000) har i en enkätstudie bland doktorander och forskarassistenter 
och deras handledare (docenter och professorer) undersökt hur de som mentorer och 
adepter uppfattar utbytet dem emellan och hur uppfattningarna påverkat deras känslor 
och uppfattningar om relationen. Man studerade rollbeteenden (role behaviors) ur 
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adeptens och mentorns synvinkel, uppnådda förväntningar (i vilken grad man tyckte sig 
ha fått vad man förväntat), uppfattat resultat (percieved outcome) när det gällde 
tillfredsställelse med relationen och i vilken grad man kände tillit till varandra.  
 
Resultatet av studien visar att mentorerna i första hand värderade och uppskattade 
karriärinriktat beteende hos adepterna medan adepterna värderade och uppskattade 
beteenden som har med social support att göra. Ett annat resultat av studien visar att ur 
ett utbytesperspektiv är det oerhört viktigt att utröna förväntningarna hos båda parter i 
relationen innan man går in i ett mentorsprogram.  
 
Studien är gjord inom högre utbildning i USA och det vore intressant att se om 
resultaten skiljer sig vid en undersökning vid svenska universitet och högskolor. 
 
I en mentorskapsrelation ingår mentor och adept och för att de ska uppfatta och uppleva 
relationen som utvecklande krävs att båda känner att de får ut något av relationen. För 
att få vetskap om vad utbytet består av måste man följa ett flertal mentorspar under en 
hela processen från början till slut av relationen.  
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5. Kompetens, lärande och mentorskap 
 
Mentorskapsrelationen syftar som sagt till både en yrkesmässig och en personlig 
utveckling. Vad ingår då i detta? Kan man uttrycka det som utveckling av kompetens? 
 
Begreppet ”kompetens” beskrivs av Annika Lundmark (1998) i boken Utbildningen i 
arbetslivet som bestående av fem olika delar; 
 

1 yrkesteknisk kompetens (teori, metoder och principer av betydelse för 
arbetsuppgifterna, regler, redskap, hjälpmedel etc.),  

2 strategisk kompetens (kunskap om och förmåga att hantera målen för 
verksamheten organisationsövergripande och långsiktiga frågor etc.), 

3 funktionell kompetens (funktionsförmåga i en konkret arbetssituation), 
4 personlig kompetens/förhållningssätt (etik, personliga egenskaper, 

motivation, attityder, servicevilja etc.) och 
5 social kompetens (samarbetsförmåga, förmåga att lyssna, förmåga att 

anpassa sig till skilda samtalsparter, förmåga att avläsa kulturen i en 
organisation etc). 

 
Kompetens betyder ”behörig” och har samma betydelse som det engelska ordet compete 
(konkurrera) och Nilsson (2003) menar att det moderna ledarskapet kräver fyra typer av 
kompetens: 
 

1) yrkeskompetens, som har med hantverket, det tekniskt specifika kunnandet 
att göra 

2) social kompetens, där kommunikation, samspel, förståelse för 
grupprocesser är i fokus, 

3) organisatorisk kompetens, som har att göra med hur man för ut visioner 
och strategier, omformulerar mål till operativ verksamhet, en 
förändringskompetens som innebär att man skapar insikt och för ut 
information, en mellangruppskompetens som innebär att ser helheter och 
har en förståelse för den sociala identitetsutvecklingen och 

4) psykologisk kompetens som innebär att ledaren uppnått en mognad och 
har en god självkännedom och kan reflektera över sitt och andras värden. 

 
Begreppet lärande har enligt Barbro Nilsson (Ellström m.fl. 1996) många synonymer 
där ”gemensamt för de flesta av de begrepp som beskriver lärande är att de innehåller 
element av förändring, antingen på det känslomässiga planet, det intellektuella planet 
eller beteendeplanet ( a.a., s. 206). Hon fortsätter med ”att lärandet alltid sker i en viss 
kontext som påverkar individens möjligheter till lärande och utveckling” (a.a., s. 207) 
vilket medför att resultatet kan innebära ”ett anpassnings- respektive ett 
utvecklingsinriktat lärande” (a.a., s. 207). 
 
French & Bazalgette (1996) menar att det i alla organisationer finns erfarenheter och 
aktiviteter som kan beskrivas både som undervisning och lärande och att man oftast 
ignorerar undervisandet som en process inom organisationer. De menar att hittills har 
undervisning förknippats med formella utbildningssituationer men att man när man talar 
om lärande organisationer inte bara ska fokusera på individens lärande utan också på 
hur t.ex. omgivningen ständigt undervisar. De säger att ”the actual experience of 
teaching and the experience of learning are inseparable, because they are totally 
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dependent on each other” (a.a., s. 118) och fortsätter med en beskrivning av hur lärande 
och undervisning går hand i hand t.ex. då vi introducerar nya medarbetare. 
 
Det finns en mycket omfattande forskning om hur människor lär och i samband med 
mentorskap är det viktigt att fundera över hur mentorskapsprocessen förhåller sig både 
till adeptens och till mentorns lärande. Kunskap och kompetens är begrepp som används 
i olika sammanhang och Stein (1996) menar att ”båda får sin innebörd i samspelet 
mellan människor” (a.a., s. 25) men ”det behöver inte vara frågan om direkt 
kommunikation där sändare och mottagare utbyter information. Lärandet kan nämligen 
också ske genom indirekta interaktioner där människor erhåller information genom att 
studera varandras beteende medvetet eller omedvetet” (a.a., s. 53). 
 
Gudrun Hofsten och Eva Marie Sundberg (Wrangsjö, 2004) tar upp interaktionens 
betydelse i handledningssituationen och beskriver den som ”en reflekterande process” 
(a.a., s. 66). De menar vidare att ”växande och inlärning sker i relation” (a.a., s. 67) och 
att i mötet mellan de ingående parterna som försiggår i en speciell kontext som måste 
förstås, finns en inre process som innefattar individernas föreställningar om mötet och 
yttre samspelsprocesser och det som sker däremellan.  
 
Inte bara handledningssituationen utan även mentorskapsrelationen har karaktären av 
”reflekterande process” i och med att både mentorn och adepten i sina inre bilder har 
förväntningar på relationen och under utvecklingen av relationen uppstår ett lärande hos 
båda som påverkas av den omgivande kontexten. För en vidare diskussion kring 
begreppet reflekterande process se Giddens (1996) och Andersen (1994). 
 
Bell (1996) hävdar att det måste finnas en balans i ett lärande partnerskap ”grundad på 
gemensamhet, ömsesidigt beroende och respekt”, sanning i form av ”ren 
kommunikation”, tillit som ”börjar med erfarenhet; erfarenhet börjar med förtroende”, 
överflöd ”en relation som är bekräftande och hedrande”, passion och mod som ingående 
delar i en god mentorsrelation (a.a., s. 43-45). 
 
Att utveckla handledning som professionell kompetens tar Lindén, 1998 upp i sin bok 
om handledning av doktorander och menar att ”ju mer komplex en verksamhet är och ju 
mer uttalade förväntningar som ställs på den, desto viktigare blir det att formulera 
principer för verksamheten” (a.a., s 16). Han fortsätter ”Om vår målsättning är att 
utveckla handledning som professionell praktik, krävs det att pratiskt kunnande 
kompletteras med symboliserande beskrivningar som tillåter reflektion och 
kommunikation mellan utövare, och mellan utövare och avnämare, i syfte att kunna 
bedöma och utveckla handledningens kvalitet” (a.a., s 21). Lindén (1998) menar vidare 
att om man ska utveckla en professionell kompetens krävs att man dels ”söker sig fram 
till generella modeller som kan användas som symboler i den offentliga debatten bland 
berörda parter”, och dels ”söker förankringen i förståelseprocesser som kan leda till 
förändringar i den personliga kompetensen hos handledarna”. Detta resonemang menar 
jag gäller även för begreppen mentorskap, coachning och fadderskap om dessa begrepp 
ska användas vid professionell kompetensutveckling i arbetslivet. 
 
Lindén (1998) ger exempel på olika typer av handledningsmodeller där målet och 
metoderna skiljer sig åt. Inom den kliniska handledningen är målet att utveckla adeptens 
förmåga att genomföra behandlingar på egen hand. ”Fokus i klinisk handledning ligger 
framförallt på handledningens samspel mellan de tre huvudpersonerna; handledare, 
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adept och klient”. Handledaren kan vara intern eller extern En intern handledare kan 
också ha arbetsledaransvar och svårigheter med att skilja sina roller åt. 
En annan typ av handledning är den som sker vid lärarutbildningen. Målet är här 
detsamma att utveckla den professionella kompetensen och det är samspelet mellan tre 
aktörer; handledare, lärarkandidat och elev som är i fokus.  
Lindén (1998) har utvecklat en modell som visar att betoningen på innehållet i 
handledningsprocessen och val av handledningsstrategi får betydelse för utfallet. 
Modellen visar på komplexiteten i handledningsprocessen och diskussionen som förs 
handlar om att resultatet av handledningen påverkas av vilket fokus handledaren tar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figur 1. Strukturell modell 
(Lindén 1998) 
 
Fokuserar man på (i det här fallet) doktoranden handlar det om dennes utveckling, 
fokuserar man på forskningen är det produktens kvalitet som är målet. Fokuserar man 
däremot på hela handledningsprocessen betonas helheten och målet för handledningen 
involverar då både doktoranden, handledaren, organisationen och produkten. Lindén 
(1998) menar att ”handledningens fokus ligger i relationen mellan de inblandade 
personerna” men att denna relation ”ingår som en del i en större kontext som kan vara 
viktig att medvetandegöra, eftersom den utgör ramar och sätter gränser för vad som är 
möjligt att åstadkomma inom handledning” (a.a., s 71-72). 
 
På samma sätt kan man sätta in begreppen mentor, adept, mentorskapsprogram och 
organisation i modellen och föra ett resonemang kring mentorskap som en komplex 
process där resultatet liksom i handledningsprocessen påverkas av vilket fokus som tas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figur 2. Strukturell modell efter 
Lindén 1998. 

Organisation (O) 

Forskning (F) 
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I ljuset av ovanstående och genom att se mentorskapsrelationen som en reflekterande 
process blir fokus på lärandet i en mentorskapsrelation inte enbart intressant ur adeptens 
synvinkel utan också ur mentorns dvs. att se helheten i mentorskapsrelationen. Ser man 
till helheten i modellen eller fokuserar enbart på de olika delarna får betydelse för hur 
man tolkar ”resultatet” av ett mentorskap. Kunskap om vilken typ av lärande och 
kompetens adept och mentor utvecklar, syfte med mentorsprogrammet och 
organisationens medvetenhet ger tillsammans en förståelse för mentorskap som 
lärandeprocess. 
 
 

5.1 Makt och påverkan i stödjande relationer 
 
I alla stödjande relationer i arbetslivet där två eller flera personer ingår kan man fundera 
över hur makt påverkar relationen. 
 
”Makt brukar definieras som kontroll över andras handlingar, en förmåga att påverka 
belöningar, mål och behov (Nilsson, 2005, s 87). 
 
French och Raven (1971) delar i sin artikel in maktutövning i olika kategorier där 
utgångspunkten är vad som påverkar mottagaren (M) att följa en annan persons (A):s 
råd och beslut; 
belöningsmakt, där (A) har makt att kontrollera och belöna (M):s beteende, 
tvångsmakt, som innebär att (A) har makt och medel att bestraffa (M), 
legitim makt, bygger på att både (A) och (M) uppfattar (A)  som den som har rätt till 
makten och där (M) accepterar att följa de beslut (A) fattar, 
referensmakt innebär att (M), eftersträvar att tillhöra en viss grupp eller vill efterlikna 
(A) och därför kommer att följa (A),  
expertmakt, där (A)  uppfattas vara den som innehar kunskap inom ett område som (M) 
inte har vilket gör att (M) kommer att följa (A) 
informationsmakt där (A):s tillgång till information och förmågan att kommunicera den 
får inflytande över (M), 
personlig makt kan innebära att (M) har (A) som personlig förebild och därför följer de 
beslut (A) tar eller att (A) besitter en stark karisma som påverkar (M). 
 
I en artikel av H. C. Kelman (1968) tar författaren upp tre typer av processer som har att 
göra med hur individer påverkas att följa andra personers råd och anvisningar:  
”Compliance”, som kan översättas med foglighet och innebär att individer accepterar 
påverkan från andra därför att man då kan uppnå positiva fördelar. Individen lär sig att 
uttrycka attityder eller bete sig på ett speciellt sätt och då alltid i närvaro av den andre 
personen men utan att för den skull ändra sin egen uppfattning. 
”Identification”, identifikation uppstår då en individ tar till sig en attityd eller ett 
beteende som en annan person har för att bli så lik denne som möjligt. Attityden och 
beteendet kan uttryckas även om inte den andre personen är närvarande. 
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”Internalisation”, internalisering innebär att en individ påverkas att ändra sin attityd 
eller sitt beteende därför att de är samstämmiga med egna värderingar och för att de ses 
som användbar för henne/honom. 
Nedan gör jag en tolkning av hur jag uppfattar att de French och Ravens  typer av 
maktutövning förhåller sig till Kelmans påverkansprocesser. 
 
              Påverkansprocess Foglighet Identifikation Internalisering 
    
Typ av maktutövning    
Belöningsmakt X   
Tvångsmakt X   
Legitimitetsmakt X   
Referensmakt  X  
Expertmakt  X X 
Informationsmakt  X X 
Personlig makt  X X 
Tabell 1. Maktutövning i förhållande till påverkansprocesser 
 
I min undersökning kommer jag att försöka utröna de likheter och skillnader som kan 
uppfattas i relationerna mentorskap, coachning, fadderskap och handledning när det 
gäller påverkan och påverkansprocesser. 
 



                       

 30 

6. Metod 
 
 
För att få information om vad mentorer och adepter som i olika mentorsrelationer 
(formella och/eller informella) lägger för innebörd i begreppet mentorskap och för att få 
deras syn på hur relationen påverkat deras yrkesmässiga och personliga utveckling 
valde jag att göra en kvalitativ studie. Trost (1997) menar att en kvalitativ studie lämpar 
sig bäst då man har ett ”intresse av att försöka förstå människors sätt att resonera eller 
reagera eller att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster” (a.a., s. 15-16). 
Syftet med undersökningen var att få ta del av några mentorers och adepters uppfattning 
om deras egen bild av mentorskapet. Intervju som metod ger dels möjlighet att ta del av 
de intervjuades egna tankar om relationens innehåll, och möjlighet att under intervjuns 
gång ställa följdfrågor, vilket i detta sammanhang var viktigt. 
 
Den kvalitativa forskningsprocessen bygger alltid på vissa förutsättningar av 
värderingsmässig och kunskapsmässig karaktär som finns hos den enskilde forskaren 
och i forskningsmiljön. Själva forskningsprocessen och framväxten av resultaten sker i 
ständig växelverkan mellan teori och empiri, mellan forskare och 
undersökningspersoner” (Holme & Solvang, 1997). Intervju som metod är inte bara ett 
utbyte av information mellan intervjuare och intervjuad utan ger också möjlighet för 
den intervjuade att fördjupa sin egen förståelse (Trost, 1997). För en utförlig diskussion 
kring kvalitativa och kvantitativa metoder se Bryman (2002), Holme & Solvang (1997), 
Kvale (1997).  
 
”Syftet med kvalitativa intervjuer ska vara att öka informationsvärdet och skapa en 
grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen vi studerar” 
(Holme & Solvang, 1997, s. 101). I min undersökning använde jag mig av semi-
strukturerade intervjuer och frågorna har rört hur individerna uttrycker sig om 
mentorskapets innehåll och innehållets betydelse för den yrkesmässiga och den 
personliga utvecklingen. En fördel med att använda semi-strukturerade intervjuer är att 
de ”inrymmer ett stort mått av flexibilitet” (Bryman, 2002, s. 268) vilket gör det möjligt 
att under intervjuns gång ställa följdfrågor och följa upp tanketrådar hos 
respondenterna.  
 
 

6.1 Urval och genomförande 
 
För att få information om hur individer som deltagit i mentorskapsrelationer, som 
mentorer eller adepter, uppfattar relationen och dess betydelse för den yrkesmässiga 
och/eller personliga utvecklingen intervjuades åtta personer, fyra mentorer och fyra 
adepter. Eftersom mitt intresse inte riktade sig mot något specifikt område valdes 
respondenter från det privata näringslivet och från offentlig verksamhet. För att inte 
respondenterna skulle vara påverkade av eventuella mentorsprogram de ingått i och 
känna sig fria att delge sina åsikter, ville jag medvetet finna mentorer och adepter som 
inte hade haft med varandra att göra. 
 
Respondenterna söktes via nätverk och organisationer som kunde ha kännedom om 
personer som deltagit i mentorskapsrelationer antingen som mentorer eller adepter. Jag 
fick förslag på ett antal personer som skulle kunna tänka sig att ställa upp som 
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respondenter och valde ut två mentorer och två adepter från näringsliv och två mentorer 
och adepter från offentlig verksamhet. Bland de föreslagna personerna var det svårt att 
hitta kvinnliga mentorer liksom det var svårt att hitta manliga adepter. Av de fyra 
mentorerna är en kvinna och av de fyra adepterna är en man. Alla hade erfarenhet av 
ledarskap i en eller flera organisationer på olika nivåer. 
 
Denna undersökning syftar inte till att undersöka huruvida det finns skillnader i 
uppfattningar hos respondenterna beroende av kön, ålder eller yrkestillhörighet men jag 
vill ändå beskriva respondenterna.  
 
Mentorerna bestod av två män från privat verksamhet (egen företagare inom handel resp 
personalchef i industri, 64 år och 47 år gamla) och två personer i offentlig verksamhet 
(en manlig kommundirektör och tidigare personalchef, 53 år, och en kvinnlig 
arbetsledare inom försäkringskassan, 49 år). 
Adepterna bestod av tre kvinnor (en egen företagare inom reklambranschen 40 år, en 
enhetschef inom kommunal verksamhet, 46 år, en enhetschef inom landstinget 49 år), 
och en man (i konsultbranschen 29 år gammal). Kvinnorna befann sig under sin tid som 
adept i en ny ledarroll och befinner sig nu i ledande positioner inom sina organisationer. 
Mannen deltog under sin tid som adept i ett traineeprogram och har nu en ledande 
position i sin organisation.  
 
Respondenterna kontaktades och jag redogjorde för mitt intresse och syfte med 
undersökningen. Intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats och 
varade mellan en till en och en halv timme och spelades in på minidisc. Efter 
transkription analyserades och kategoriserades svaren utifrån begreppet mentorskap och 
de skillnader och likheter de givna svaren uppvisade gentemot coachning, fadderskap 
och handledning. 
 
 

6.2 Intervjuer 
 
För att få svar på vad mentorerna och adepterna lade in i begreppet mentorskap (i första 
hand) och i begreppen coachning, fadderskap och handledning (i andra hand) ställdes 
inledande frågor om hur man som individ i allmänhet såg på mentorskapet, vad man 
menade att mentorskapet kan ge och vad det innebär att vara mentor/adept.  
 
När det gällde den egna upplevelsen ställdes frågor som handlade om hur mentorskapet 
man ingått i utvecklats (processen), om man innan och/eller under tiden för 
mentorskapet pratat om förväntningar, mål och syfte. 
 
För att få svar på vilka effekter mentorerna och adepterna menade att mentorskapet får 
för mentorer och adepter ställdes frågor om hur man såg på professionell/yrkesmässig 
utveckling och personlig utveckling och vad man själv ansåg att man fått ut av 
mentorskapet. 
 
Sist ställdes frågor om hur man som individ menade att begreppen fadder, coach och 
mentor förhöll sig till varandra. 
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6.3 Kriterier för bedömning och värdering av resultaten 
 
Bryman (2002) och Kvale (1997) för en diskussion kring begreppen validitet och 
reliabilitet inom kvantitativ och kvalitativ forskning och redogör för alternativa begrepp 
som kan användas vid bedömning och värdering av kvalitativa undersökningar.  De 
begrepp som tas upp är trovärdighet och äkthet (Bryman, 2002, s 258).  
Trovärdighet innehåller fyra delkriterier som alla har en motsvarighet i kvantitativ 
forskning; ”tillförlitlighet  som en motsvarighet till intern validitet, överförbarhet som 
svarar mot extern validitet, pålitlighet som kan jämföras med reliabilitet och en 
möjlighet att styrka och konfirmera som motsvarar objektivitet” (Bryman 2002, s 258) 
 
Kriterier för äkthet handlar om att undersökningen ska ge en rättvis bild av de åsikter 
och uppfattningar som respondenterna ger, en ontologisk och pedagogisk autenticitet 
som innebär att undersökningen ger respondenterna en ökad kunskap om sin egen och 
andras situation och en katalytisk och taktisk autenticitet där man frågar sig om 
respondenterna genom undersökningen fått möjlighet att förändra sin situation 
(Bryman, 2002). 
 
Tillförlitligheten handlar om att det som var avsett att undersökas har undersökts och 
säkerställs i denna undersökning genom att hela den process som undersökningen 
inneburit granskats och kommenterats av handledare och kolleger.  
 
Överförbarheten d.v.s om resultaten är hållbara i andra kontexter och i en annan tid, 
menar jag är god i den bemärkelsen att man kan anta att de processer och 
relationsmönster som intervjuerna ger vid handen återkommer på liknande sätt hos 
andra mentorer och adepter.  
 
Pålitligheten innebär att kritiskt granska tillvägagångssättet i min undersökning vilket 
dels möjliggörs genom den beskrivning av tillvägagångssättet som gjorts och som jag 
dels till viss del gör i detta kapitel. 
 
Då min undersökning handlar om olika begreppsdefinitioner och individers subjektiva 
beskrivningar av sina upplevelser är det en grannlaga uppgift att styrka och konfirmera 
resultaten. Det kan endast göras genom en större uppföljande studie där fler 
undersökningsmetoder kombineras s.k. ”triangulering” (Bryman, 2002, s. 260). 
 
I min undersökning valde jag att ställa frågor som inbjöd respondenterna att berätta om 
sina upplevelser av mentorskap. Under berättandet påverkades respondenternas 
förståelse av den egna upplevelsen dels genom de frågor jag som intervjuare ställde och 
dels genom den respons jag gav under intervjun. Efter intervjun gavs respondenterna 
möjlighet att kommentera det som sagts genom att vi då pratade om vad som 
framkommit. På detta sätt menar jag att respondenten under och genom intervjun 
utvecklade sin egen av förståelse av mentorskap. Vid flera tillfällen under intervjuerna 
sade både några av adepterna och mentorerna att: ”det har jag inte tänkt på tidigare”, 
och i reflektionen efter intervjun sade flera mentorer att vårt samtal kring begreppen 
mentorskap, coach och fadder hade påverkat deras egen uppfattning om innehållet i 
dessa begrepp och att det kommer att få betydelse för dem i deras användning av 
begreppen fortsättningsvis. 
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Man skulle kunna uttrycka detta som en ”tre-stegsmodell” där det första steget var att 
respondenten under intervjun upptäckte saker om sig själv under sitt berättande, det 
andra steget handlade om hur respondenten påverkades av mina responser under 
samtalets gång och det tredje steget berörde vad som händer när respondenten och jag 
som intervjuare efter intervjun tillsammans reflekterade över det som sagts under 
intervjun.  
 
Med detta arbetssätt menar jag att jag givit en tillräckligt rättvis bild av de åsikter och 
uppfattningar som respondenterna haft och att den ontologiska och pedagogiska 
autenticiteten givit respondenterna möjlighet till en ökad kunskap om sin egen och 
andras situation. Undersökningens katalytiska och taktiska autenticiteten är svårare att 
bedöma då jag inte följt respondenterna under en längre tid vare sig före eller efter 
intervjutillfället. 
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7. Resultat och analys (I) 
 
 

7.1 Inledning 
 
I denna undersökning intervjuade jag som sagt fyra mentorer och fyra adepter från 
offentliga och privata organisationer.  
 
I de flesta fall hade mentorerna och adepterna deltagit i ett eller flera 
mentorskapsprogram med olika syften; som ett stöd till nyblivna ledare inom den egna 
privata organisationen, som ett stöd till ledare i privat företag när det gällde 
förändringsarbete, som en satsning på ledarutveckling i annan organisation än den egna, 
som ett stöd till ledare i den egna offentliga organisationen eller som stöd för kvinnliga 
ledare i privata och offentliga organisationer. Gemensamt för alla 
mentorskapsprogrammen var att det handlade om ledarutveckling och att det funnits en 
agenda, ”ett schema”, som var tänkt att man skulle följa.  
 
 

7.2 Uppfattning om begreppet mentorskap 
 
De fyra mentorer som intervjuades hade alla varit mentorer för blivande eller nyblivna 
chefer/ledare och de hade en klar bild av hur de själva definierar begreppet mentorskap. 
De såg mentorskapet som en ömsesidig process där mentorn med sin erfarenhet stöttade 
adeptens utveckling och där de själva som mentorer utvecklades genom att de 
reflekterade över sitt eget förhållningssätt och sin egen ledarroll. De uttryckte det på 
följande sätt: 
 

• Mentorskap är för mig att utveckla kunskapen hos 
människan/adepten att förstå sig själv, att förstå vilka möjligheter 
som finns och inte stanna upp i frågeställningar som inte passar in i 
individens mentala utveckling. Alla är unika, har känsla och 
entusiasm, är skapande, men det finns en risk att fastna i en 
utveckling som man inte förstår och så väljer man fel väg. 
Mentorskap är att lära människan att känna sig själv.  

 
• Dubbelriktat, dels att jag då kan vara till stöd och hjälp för den som 

är nybliven chef eller ska bli chef dels att det ger mig nya 
infallsvinklar, ett givande och tagande. Att man ställer upp och är 
det är för att man också ska få någonting tillbaka.   

 
• Mentorskap är en ömsesidig relation där man i samtal genom 

reflektion försöker förstå vad adepten pratar om, och man får sätta 
sig in i dennes situation för att genom samtal diskutera, inte ge råd 
och tips. 

 
Adepterna som också kom från både offentlig och privat sektor hade delvis samma bild 
av vad ett mentorskap innebär.  
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• När man utifrån adepthåll får nån form av ledstjärna, hjälp på 

vägen inom ganska många områden, nån form av led-
vägvisare, ett mentorskap är både att ge och ta. En mentor är 
inte bara en envägskommunikation, det är viktigt att båda får 
ut något av det annars finns det ingen vits med det. 

 
• För mig var coach, mentorskap, ledarskap, handledning en 

salig blandning Mentorskapet var nog mer att få någon att 
prata med, kanske möjligheten att inte bara prata om arbetet 
för det gjorde vi ju på ledningsgruppen och i andra 
konstellationer, men prata om andra saker som ändå kan 
hjälpa mig vidare i ledarskapet i det här fallet då. 

 
• En mentor är en mer erfaren person. Jag ser det som ett 

verktyg för ledarutveckling där man får en annan person som 
med andra ögon hjälper en ann reflektera över sig själv. 

 
• Många lägger olika innebörder i det men som jag ser det är 

det ett bollplank som kan stötta och komma med idéer när det 
är problem. Man kunde sätta upp lite mål och diskutera sin 
yrkeskarriär med någon som du inte hade att göra med på 
arbetsplatsen, någon som kom utifrån.  

 
Jag tolkar adepternas beskrivningar som att de hade en mer allmän uppfattning om 
mentorskap, att mentorerna skulle vara mer erfarna och dela med sig av sina 
erfarenheter och kunskaper och att de i högre grad än mentorerna utgick ifrån sig själva 
och sina egna förväntningar på vad mentorskapet kunde ge dem. Det hänger som jag ser 
det ihop med att man som adept anmält sig till eller blivit erbjuden att ingå i ett program 
som en form av ledarskapsutveckling och att man inte funderat så mycket över vad 
mentorskap som relation står för.. Mentorernas syn på mentorskap uttrycker både en 
utveckling för adepten men också för mentorerna själva vilket innebär att man som 
mentor också ser att man kan få ut något av relationen.  
 
 

7.3 Uppfattning om syfte och mål 
 
Frågan om vad syfte och mål med mentorskap är gav flera intressanta svar. 
Inledningsvis redogjorde några av de intervjuade för syftet med de program man 
deltagit i, men fortsatte efter en stunds eftertanke med att säga att de ju också hade haft 
egna syften och mål med att delta.  
 
Mentorerna var väl medvetna om programmens syfte och mål och menade att 
mentorskap i sig fokuserar på adeptens utveckling. Alla mentorer uttryckte att det var 
adeptens syfte och mål som var styrande och att oavsett programmens upplägg så måste 
man kunna frångå detta om adepten så vill.  
 
Vid intern ledarrekrytering där mentorskap ingick som stöd till den nyblivne ledaren 
berättade en mentor:  



                       

 36 

 
”Då sätter vi oss ner och pratar om vad de vill med detta och har sen försökt 
att lägga upp nån tråd i det hela, men mycket har byggt på att vi har satt av 
en tid och tills vi träffas ska adepten ha tänkt igenom vad han eller hon vill 
prata om till den gången.” 
 

Målet med mentorskap menade denne mentor vara att utgå från adeptens behov. Det kan 
vara att ”man vill bli bättre på något som inte funkar så bra idag.” 
 
En annan mentor berättade om ett mentorskap för en grupp som ingick i ett internt 
program där det uttalade syftet var att ”skapa utbyte av erfarenheter i organisationen 
genom nätverk och mentorskap.” I praktiken bestod uppgiften av att vara stöd till 
gruppen, ”man skulle vara mer handledare i gruppen och i mitt fall blev det att se till att 
de gick vidare eftersom det blev konflikter mellan deltagarna.” 
  
En mentor som arbetat med företagsutveckling menade att målet alltid handlar om att få 
ett företag att gå med vinst och för att nå det blir syftet med mentorskap olika: 
 

”I enmansföretag handlar det oftast om personlighetsutveckling ibland 
kombinerat med ekonomisk utveckling, i företag med anställda handlar det 
om att ledaren måste lära sig förstå de anställda och få dem att förstå vad de 
gör för företaget. Det yttersta syftet är dock alltid att lära känna sig själv.” 

 
En mentor tog upp vikten av att ha en agenda där adepten styr men att ”varken syfte 
eller mål uppnås om inte adepten förbereder sig inför mötena. Det blev bara trevliga 
samtal och möjligen lite informationsutbyte.” 
 
Adepterna hade olika mål och syften med att ingå i mentorskapsrelationer beroende på 
vilken roll de hade i sina organisationer och vilken livssituation de befann sig i. En av 
adepterna hade ett eget företag och hade ett tydligt mål att utvecklas både som ledare 
och som person. ”Vi pratade om mina egna personliga mål med livet, både som ledare 
men också vad jag ville med mitt liv och vi pratade mycket om företagande.” 
 
En annan adept som under sin adepttid varit ensam chef i sin organisation pekade också 
på behovet av både personlig och yrkesmässig utveckling och beskrev sina 
förväntningar. 
 

”Jag ville utvecklas både som person och som chef, få en bättre 
självkännedom … få lite mer kläm på vilken chefstyp jag är. Stämmer min 
bild av mig med hur andra uppfattar mig och hur kan man jobba vidare med 
sina svaga sidor?” 

 
Adepterna hade alla sökt mentorer för att få någon form av stöd i sin utveckling som 
ledare både yrkesmässigt och personligt vilket de tydligt uttryckte som sina egna syften 
och mål samtidigt som de redogjorde för de program man deltagit i och syftet med 
dessa. För dem handlar alltså syfte och mål med mentorskap om egenutveckling 
tillsammans med någon som kan ge dem stöd till denna utveckling. 
 
Mentorerna hade inte i samma utsträckning som adepterna funderat över sina egna 
syften och mål med att delta som mentor förrän jag ställde frågan till dem om varför de 
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ställt upp som mentorer (se kapitel 7.4.1). De var emellertid alla inriktade på att syftet 
och målet med mentorskap i första hand handlar om adeptens utveckling. Ser man hur 
de tidigare uttryckt sig kring definitionen av begreppet mentorskap är deras uppfattning 
dock att det även handlar om egen utveckling. 
 
Syftet med mentorskap kan genom dessa intervjuer först tolkas som att det handlar om 
en utvecklande relation där målet i första hand handlar om adeptens behov av 
utveckling. Går man vidare och tar in alla aspekter som mentorer och adepter för fram 
under intervjun, tolkar jag att syftet och målet med mentorskap handlar om utveckling 
men att denna är dubbelriktad dvs. både mentor och adept utvecklas. För mentorernas 
del handlar det om utveckling genom reflektion över sig själv och sitt ledarskap genom 
de frågor adepterna ställer, medan det för adepternas del handlar om en utveckling 
genom att få ta del av de erfarenheter och kunskaper mentorerna har och reflektion över 
sitt eget beteende och agerande i specifika kontexter. 
  
Medvetenheten om sina egna och varandras förväntningar på relationen menar jag är 
avgörande för om man ska kunna tala om syfte och mål som senare kan diskuteras i 
form av upplevd måluppfyllelse. 
 

7.3.1 När är målet nått? 

I en fråga om huruvida det alltid finns ett mål med mentorskapet svarade man (både 
mentorer och adepter) jakande, men menade också att målet i sig inte är så tydligt och 
inte heller mätbart.  
 

”Man kan aldrig mäta målet med mentorskap på annat sätt än att man frågar 
adepten om den tycker att det fungerar bättre… det är en ständig 
utveckling” 
 
”Ja, men man kan inte själv som mentor se när det är uppnått. Personen 
själv (adepten, min anm.) kan genom samtalet förmedla att han eller hon har 
nått sina mål, fast man kan ju ibland se att personen mår bättre och bättre.” 
 
”Man kan inte mäta att någon mår bra men man kan se det.” 

 
Man menade också att det mål som var bestämt i programmet var en sak, men att var 
och en, adept och mentor, också hade sina egna mål som inte alltid var tydliga. 
 

”Ja, de gånger jag tycker att det fungerat bäst är då vi har satt upp ett antal 
saker som vi ska gå igenom eller som personen säger att den vill bli bättre 
på och så läser vi en bok om det eller går igenom hur jag brukar göra och så 
har vi fått ett samtal om det vilket förhoppningsvis har lett till att personen 
känner sig starkare i den här situation.” 
 
”När jag inte kan ge mer då är det dags att sluta.” 

 
I den här undersökningen var adepternas uppfattning att målet för deras del varit nått då 
programmet man deltagit i slutade, dvs. tiden och mentorskapsprogrammet var det 
styrande. När man gått igenom de punkter man kommit överens om på den tid man haft 
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till förfogande så var det slut. I några fall hade detta inte någon betydelse och man 
fortsatte relationen därför att man såg att man hade mer att ge varandra. 
 
För att kunna svara på när målet är uppnått kan man alltså inte bara se till de mål som 
sätts upp inom ramen för ett mentorsprogram och resultatet av detta program (som i sig 
är en intressant fråga att undersöka), utan man måste också se till mentorernas och 
adepternas respektive personliga mål med att ingå i en mentorskapsrelation och deras 
upplevelse av denna måluppfyllelse. 
 
 

7.4 Motiv 
 
De intervjuade mentorerna och adepterna hade väldigt olika motiv för att delta i 
mentorskapsrelationer där graden av frivillighet var en sak som skiljde sig väsentligt åt. 
En annan sak var i vilken utsträckning man inledningsvis hade funderat över vad man 
själv skulle få ut av relationen. 
 

7.4.1 Mentorernas motiv 

Mentorerna hade alla blivit tillfrågade eller utsedda utifrån den funktion man hade eller 
hade haft i företaget/organisationen.  
 

”Som personalchef har man ett ansvar när man som jag t.ex. övertalar en 
yngre tjej att hoppa på ett ledarjobb så känner jag ett personligt engagemang 
i att det måste bli bra och då tycker jag att det är självklart att ställa upp om 
de vill det.” 

 
”...syftet för mig har varit att marknadsföra den egna organisationen men i 
min position var det också omöjligt att säga nej när jag blev tillfrågad.” 

 
En av de fyra mentorerna uttryckte ett behov av egen utveckling som skäl till att ställa 
upp som mentor, ”Man behöver som chef ha sidospår, påfyllnad för att orka och hänga 
med som chef så man inte stelnar.” En annan sade att ”det ger stimulans” men sade 
samtidigt att ”det har jag inte funderat på”. 
 
Intressant att notera är alltså att tre av de fyra mentorerna inte hade ställt sig frågan om 
varför man ställde upp som mentor innan man deltog i mentorskapsrelationen men sade 
under intervjun att de efteråt kunde se vad mentorskapet hade givit dem själva i fråga 
om utveckling. Alla sade också att de frågor jag ställde under intervjun fick dem att se 
på sig själva och mentorsrollen i ett nytt perspektiv. 
 

7.4.2 Mentorernas utbyte 

 
Ingen av mentorerna hade i förväg satt upp mål med vad de ville uppnå för egen del 
genom att delta mentorskapsprogram men när de reflekterade i efterhand uttryckte de 
alla att mentorskapet givit dem möjlighet till utveckling av det egna ledarskapet. 
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”Att få sitta ner några timmar med någon som är frågande och prata igenom 
ledarskapsfrågor, det ger ju mycket. Annars är det risk att man bara kör på 
och inte tänker efter varför man gör som man gör. Att någon ställer de där 
frågorna man har slutat ställa till sig själv... Man får sig en tankeställare 
kring sina egna rutiner.” 
 
”Jag ser att jag utvecklas själv också… Mentorskapet är utvecklande för 
mentorn om man förbereder sig ... jag fick möjlighet att reflektera över min 
egen ledarroll.” 
 
”Jag får en stimulans av att se att mina idéer fungerar. Det är oerhört roligt 
när man uppnår ett mål och får vara med och utveckla en annan person… att 
få vara delaktig.” 
  

Samme mentor säger mitt i svaret ”Jag har egentligen aldrig frågat mig det… men 
det är självklart roligt att få erkännande.” 
 
En mentor beskrev ett mentorskapsprogram där denne varit mentor för en grupp. Här 
hade man inte pratat om förväntningarna på varandra och man hade i programmet en 
färdig agenda med föreläsningar och projektarbeten. Mentorn uttryckte att ”jag fick ju 
inte så mycket tillbaka för de var så inne i sin grupprocess … det kanske gav att jag fick 
träna på att vara chef kan jag se idag … det har jag inte tänkt på förut.” Samme mentor 
sade om ett annat mentorskap ”det är nyttigt att få någon annans synpunkt, det blir ju en 
helt annan relation än de egna medarbetarna.” 
 
I ett annat fall berättade en mentor om en adept som i den egna organisationen blivit 
uppmanad att söka till ett internt mentorsprogam med syfte att så småningom söka 
chefstjänst och som nu blivit gravid och som då delvis hade tappat motivationen till att 
delta i mentorskapsprogrammet trots att mentorn menade att de båda hade ”mycket 
gemensamt och säkert skulle kunna utveckla en ömsesidig relation”. 
 
Man berättade också om avbrutna mentorskapsrelationer där avbrotten berodde på att 
man som mentor inte tyckte att samtalen givit något.  
 

”Jag saknade ömsesidigheten, adepten var inte klar över vad hon ville och 
jag fick förbereda träffarna i stället så vi fick lite punkter att prata om.” …  
 
”Det ebbade ut, det gav ingenting, adepten var aldrig förberedd och hade 
nog inte gjort klart för dig vad denne ville”. 

 
Mentorernas förhållningssätt till mentorsrollen speglade en uppfattning att det är 
adeptens utveckling som är i fokus. Den egna utvecklingen hade bara en av mentorerna 
funderat över innan denne gick in i mentorskapet. Alla var dock i efterhand överens om 
att det var utvecklande för det egna ledarskapet att vara mentor. Man sade också att man 
genom denna undersökning blivit mer medvetna om betydelsen av att; dels i förväg 
fundera över sina egna motiv för att ställa upp som mentorer och dels prata om dessa 
med adepterna i ett inledande skede av mentorskapet. 
  
Här är det tydligt att man genom att problematisera relationen får till stånd en reflektion 
över innebörden i att delta i en mentorskapsrelation både för adepten och för mentorn. 
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Att inledningsvis diskutera båda parternas förväntningar visar att relationen är 
ömsesidig och att det inta ”bara” handlar om adeptens utveckling. 
 

7.4.3 Adepternas motiv 

Adepterna var väldigt klara över sina motiv då de i flera fall sökt till specifika program 
och de var också tämligen klara över sina egna mål dvs varför de ville delta i 
mentorsprogram. De ville både utvecklas i sin yrkesroll och som person. En av 
adepterna ville få en bättre självkännedom, en annan ville få stöd i att utvecklas, och en 
tredje ville genom att diskutera strategier bättre kunna nå sina karriärsmål. 
 

7.4.4 Adepternas utbyte 

Ingen av adepterna hade några svårigheter med att beskriva vad man upplevde sig ha 
fått ut av relationen med en mentor. Adepterna hade alla sökt mentorer för att få någon 
form av stöd i sin utveckling som ledare både yrkesmässigt och personligt. I samtal med 
sina mentorer utvecklade de frågeställningar till ämnen att bearbeta under möten man 
sedan hade. De hade alla deltagit i någon form av mentorsprogram och beskrev att man 
inledningsvis lagt tid på att prata om förväntningar men i första hand då om adepternas 
förväntningar. 
 
I ett fall har adept och mentor fortsatt att träffas och adepten berättade att ”vi följde upp 
vad vi pratat om vid våra möten och eftersom vi fortfarande träffas pratar vi ofta om hur 
det går, om det blir som jag tänkt och om jag jobbar vidare med det vi sagt”. 
 
Adepterna hade inte bara sitt arbete i tankarna när de pratade om vad de tänkte sig med 
mentorskapet, utan de tog också upp vad som hände vid sidan om arbetet och hur det 
påverkade innehållet i samtalen. 
 

”Jag kände att jag behövde någon att bolla mina tankar med.” … ”Jag var 
ensam i mitt chefskap och miste samtidigt en nära anhörig och det kändes 
himla bra att prata med någon utomstående som var både utanför det privata 
och arbetet.” … ”Jag var ganska ostabil både i ledarskapet och som person.” 
 
”Jag blev tryggare i min ledarroll och det är ju klart att det avspeglar sig på 
hur jag hanterar och agerar även privat.” 

 
Effekten av mentorskapet uttryckte den adept som varit ensam chef i sin organisation: 
”Jag har blivit tydligare i mitt ledarskap och blivit mer reflekterande över hur jag gör 
och varför.  
 
En av adepterna ingick i ett traineeprogram där alla skulle ha en mentor. I detta fall blev 
det en mentor som hade arbetat i samma organisation och man kände varandra sedan 
tidigare. Att adepten och mentorn kände varandra innan och att mentorn funnits i 
företaget tidigare fick betydelse för adeptens upplevelse av mentorskapet. 
 

”Vi hade en bra relation men olika inriktningar på arbetsuppgifter vilket nog 
hade betydelse för att vi inte hade så mycket att prata om. Det blev lite för 
personligt, privata saker vi diskuterade vilket för min del var viktigt också 
eftersom vi båda nyss bildat familj och köpt hus så det tyckte jag var 
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jättebra från början men som sen tog för mycket överhand, lite för mycket 
privat när man tänker på det.” 

 
Motivet för adepterna handlade alltså både om personlig och yrkesmässig utveckling 
och de såg det som en styrka att ha någon utanför den egna organisationen som mentor. 
Det upplevdes som en styrka att kunna tala fritt om personer och situationer både 
yrkesmässiga och privata med någon utomstående. Den utveckling adepterna beskrev 
handlade om en ökad trygghet i yrkesrollen och en ökad självkännedom som i sin tur 
gav en ökad självkänsla. Denna ökade självkänsla menade man bidrog till att man 
vågade tro på sin egen förmåga att vara ledare vilket också lett till att man fortfarande är 
ledare och kan tänka sig att själv ställa upp som mentor för blivande eller nyblivna 
ledare. 
 
 

7.5 Ömsesidighet 
 
Flera av de program som beskrevs av de intervjuade hade som syfte och mål att 
adepterna skulle utvecklas som ledare eller blivande ledare och att mentorerna skulle 
bidra till denna utveckling med sina kunskaper och erfarenheter. Inte i något av de 
beskrivna mentorsprogrammen eller de beskrivna mentorskapsrelationerna har det varit 
uttalat eller funnits med som en del av syfte och mål att mentorerna på något sätt skulle 
utvecklas genom adepterna. 
 
Mentorerna fokuserade inledningsvis under intervjuerna på adepternas behov av 
utveckling och då jag frågade om mentorernas egen utveckling visade det sig att det 
bara var en av de fyra mentorerna som funderat över detta före intervjun. Adepterna var 
också de inriktade på sin egen utveckling men berättade att de i vissa fall också vid 
inledande möten pratat om vad mentorerna förväntades få ut av relationen. 
 
Ömsesidigheten utrycktes av en mentor som att ”jag delar med mig av mina 
erfarenheter och den mindre erfarne kan ställa mer eller mindre rätt frågor och vända på 
saker som gör att jag måste tänka till”. En annan sade att ”ömsesidigheten ligger i 
dubbelriktningen i mentorskapet ... dels kan jag vara ett stöd och till hjälp för den som 
är nybliven chef eller ska bli chef, dels ger det mig nya infallsvinklar, ett givande och 
ett tagande”. 
 
Relationen sågs av både mentorer och adepter som en jämbördig relation då ingen var 
underställd den andre, men det fanns en komplexitet i begreppet jämbördig då det av 
några sågs som knutet till erfarenhet och av några som knutet till den position man 
hade. 
 
En av mentorerna gav exempel på vad han menade att ett jämbördigt mentorskap 
innebar. I detta fall kom både mentor och adept från samma bransch och hade likartade 
positioner och mentorn menade att jämbördigheten här handlade ”mer om ett ömsesidigt 
kunskapsutbyte än om en utvecklingsprocess”. 
 
En adept menade att jämbördigheten låg i att ”han var lika okunnig om mitt som jag var 
om hans. Så utifrån det var vi jämbördiga och hade insett att vi kunde ge varandra 
någonting utifrån de behov vi hade”. En annan adept menade att relationen aldrig kunde 
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vara jämbördig och ömsesidig då det ”underbyggt i mentorskapet ligger det att adepten 
ska lära sig av mentorn … adepten ska inte ge några idéer tillbaka”. En tredje adept 
återkom under intervjun till mentorernas förväntningar och menade att ”det är viktigt att 
båda får ut något av mentorskapet, annars är det ingen vits med det”. 
 
Både mentorer och adepter i denna undersökning (som ju inte deltagit i samma 
program), beskriver att man i de mentorsprogram man deltagit i vid de första mötena i 
första hand tagit upp adepternas förväntningar och att man sedan diskuterat praktiska 
arrangemang som tid och plats och förberedelser inför kommande möten.  
 
Sammanfattningsvis kan man om ömsesidigheten säga att både mentorer och adepter i 
viss mån ser relationen som ömsesidig och jämbördig men att man lägger olika 
tolkningar av begreppet jämbördig. För mig framstår det tydligt att denna tolkning får 
betydelse för hur relationen utvecklas och om man uppfattar den som utvecklande eller 
ej. Tolkar man begreppet ömsesidig och jämbördig som att man är två ledare som båda 
kan utvecklas genom, för mentorns del reflektion och för adeptens del genom att ta del 
av erfarenheter och kunskaper då blir det en utveckling för båda parter. Ser man i stället 
mentorsrelationen som icke ömsesidig och icke jämbördig är det stor risk att relationen 
inte för någondera part blir utvecklande eller långvarig.  
 
 

7.6 Tidsaspekter på mentorskapsrelationen 
 
På frågan om en mentorskapsrelation är tidsbegränsad svarade både mentorer och 
adepter att ett mentorskap egentligen inte är tidsbegränsat men att de program man 
deltagit i hade varit det.  
 
I följdfrågor kring detta framkom att man i vissa fall hade fortsatt ha kontakt och att 
relationen då utvecklats till en annan typ av relation (affärsrelation). I några fall kunde 
man kunna ha tänkt sig en fortsättning men då det funnits en bestämd agenda med en 
regelrätt avslutning hade det inte blivit någon fortsättning. I andra fall var man helt nöjd 
med det man uppnått, och menade att det inte har med tiden att göra utan att man 
uppnått de mål man satt upp.  
 
Mentorerna var mer inriktade på innehållet i relationen och att det var detta som 
avgjorde när mentorskapet upphörde. 
 

”Mentorskapet tar slut när man inte kan ge mer. Det blir inte intressant 
längre”. 
 
”Mentorskap kan vi ju hålla på med så länge vi vill, det finns ingen tidsram 
utan det är upp till adepten och mig”. 

 
Adepterna uttryckte allmänt att ett mentorskap kunde vara ”hur länge som helst” men 
var samtidigt i första hand inriktade på att det som avgjorde var tiden det program de 
deltagit i hade haft. En adept sa att ”samtalen ebbade ut”, en annan berättade om att de 
själva (mentor och adept, min anm.) fick bestämma om de ville fortsätta men då utan 
organisationens stöd och en tredje menade att mentorskapet kunde vara livslångt. 
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Ett mentorskap kan alltså enligt de intervjuade inte tidsbestämmas utan skiljer sig från 
fall till fall beroende på de inledande samtalen om vad man vill uppnå från adept och 
mentorshåll. Mentorernas inställning att det är utbytet som bestämmer tiden menar jag 
har att göra med att man i en relation måste ”få ut något” för att vilja upprätthålla 
relationen. När så inte sker längre drar man sig ur. Två av adepterna i denna 
undersökning har  upplevt att de under den tid de varit adepter fått ut det man förväntat 
sig inom ramen för den tid programmen varit, en tyckte att man kunde avslutat tidigare 
och en fortsatte efter programmets slut. 
  
Min tolkning av ovanstående är att man måste utgå från de syften och mål man sätter 
upp för ett mentorskap innan man diskuterar tidsåtgång. Man kan inte i förväg 
bestämma hur lång tid som behövs för att kunna utvecklas. Däremot kan man mycket 
väl under mentorskapets gång reflektera över utvecklingen och vara överens om när 
man känner sig nöjd och vill avsluta. 
 
 

7.7 Effekter av mentorskap 
 
I min redovisning och tolkning av intervjusvaren har jag redovisat mentorernas och 
adepternas upplevelse av mentorskapsrelationen och jag kan konstatera att relationen (i 
de flesta fall) uppfattats som utvecklande för båda. Det finns dock några aspekter som 
jag vill lyfta fram ytterligare. 
 

7.7.1 Mentor och adept i samma organisation 

I de fall där mentorer och adepter tillhörde samma organisation, talade både mentor och 
adept om en kunskapsöverföring, och menade då att man lärt sig t.ex. rutiner och 
praktiska saker om den egna organisationen. Man menade samtidigt att detta inte 
egentligen hade med mentorskap att göra eftersom mentorskap i deras definition 
handlade om utvecklingsprocesser. Att visa någon till rätta är mer ett fadderskap än ett 
mentorskap sade alla. För mig är det en form av socialisering in i organisationen som 
beskrivs och det har inte med mentorskap att göra. Om mentor och adept tillhör samma 
organisation finns det en stor risk att det inte blir den utveckling man hoppats på då det 
finns ett klart beroendeförhållande mellan parterna och den öppenhet från båda håll som 
krävs uteblir. 
 

7.7.2 Effekter för mentorer 

Både mentorerna och adepterna i denna undersökning talade om mentorernas kunskaper 
och erfarenheter som ledare som nödvändiga för att mentorerna skulle kunna bidra till 
adepternas yrkesmässiga utveckling. Men mentorerna reflekterade också under 
samtalets gång över sin egen utveckling och att de genom adepternas frågor också fick 
möjlighet att själva utvecklas i sin yrkesroll. 
 
Under intervjuerna med mentorerna framkom att bara en av dem tidigare funderat över 
vad denne själv hade lärt sig eller utvecklat genom mentorskapet. Denne mentor 
menade att mentorskapet kan bidra till den egna personliga utvecklingen som ledare om 
relationen mellan adept och mentor är ömsesidig. 
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De tre andra mentorerna funderade en stund när de fick frågan kring vad de själva 
uppfattade att de fått ut av relationen. De uttryckte dock gemensamt att de genom att 
möta adepter hade fått möjlighet att reflektera över sitt eget ledarskap och att detta hade 
bidragit till deras yrkesmässiga utveckling. ”Jag fick frågor som tvingade mig att 
reflektera över mitt eget ledarskap”. En mentor beskrev att adepterna gav honom en 
personlig stimulans då han såg att de anammat hans idéer och att han kände en 
tillfredsställelse över att se ”andra personer utvecklas”. 
 
I något fall talade en av mentorerna om utebliven utveckling. ”Då vi båda var inom 
samma bransch där jag varit med längre blev det mer ett informationsutbyte och en 
kunskapsöverföring än utveckling för adepten.” Samme mentor sade senare att det inte 
kunde bli någon utveckling för mentorn heller då adepten i detta fall inte ställt frågor 
som fått mentorn att reflektera över sitt ledarskap. 
 

7.7.3 Effekter för adepter 

Adepterna uttryckte att de både utvecklats yrkesmässigt och personligt. De menade att 
mentorerna genom de reflekterande samtalen och erfarenhetsutbytet givit dem stöd i 
yrkesrelaterade situationer. De menade också att de genom att få samtala om privata 
händelser med någon utomstående även fått stöd i privata situationer vilket påverkat den 
personliga utvecklingen. Adepterna menade också att den personliga utvecklingen och 
yrkesmässiga utvecklingen hänger så nära samman att det är svårt att särskilja dem.  
”Om jag säger att jag blev tryggare i mitt arbetsliv så är det klart att det avspeglar sig på 
hur jag hanterar agerar även privat och vice versa”. 
 
Adepterna säger sig till viss del ha fått råd och tips men att det i de flesta fall har varit 
en relation där mentorsamtalen har startat processer hos adepterna. 
 

”min mentor kom ju inte med en massa goda råd, utan hon ställde mer 
frågor om hur jag hade tänkt. Och då var man ju tvungen att tänka till. Så 
det var ju väldigt jobbigt. … Det blir en självreflektion ungefär som när man 
går till en terapeut, en teknik man använder sig av. ... Samtidigt skulle jag 
genomföra en större besparing och då fick jag verkligen fundera över hur 
jag tänkte. Jag fick en bekräftelse av arbetssättet och använder tekniken som 
ett verktyg i mitt arbete”. 

 
Adepten som ingick i ett traineeprogram poängterade att mentorn stod för ett strategiskt 
stöd utifrån dennes erfarenheter av att själv vara i karriären och ur den aspekten gav råd 
(kunskapsöverföring) till adepten om hur denne skulle förhålla sig både yrkesmässigt 
och privat. ”Det vi pratade om och planerade karriärmässigt var en del i mentorskapet 
och den personliga utvecklingen och det privata är en annan del men det hänger ju 
ihop”. 
 
Adepternas utveckling var i fokus för alla inblandade och deras upplevda 
yrkesutveckling skedde, dels i form av kunskaps- och erfarenhetsutbyte tillsammans 
med mentorerna kring olika situationer i yrkeslivet, och dels genom reflektion av det 
egna förhållningssättet i olika situationer. Man menade också att det sistnämnda innebar 
en personlig utveckling då reflektion över det egna ledarskapet också hade att göra med 
egna grundläggande värderingar kring människosyn och kunskapssyn. 
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Min tolkning är att mentorskapet både var utvecklande för mentorerna och för 
adepterna. Att varken mentorerna själva, adepterna eller de organisationer man arbetade 
i hade funderat över om eller på vilket sätt mentorskapet var utvecklande för mentorerna 
är intressant och får helt klart betydelse för hur man som mentor uppfattar resultatet av 
mentorskapet. Jag menar att om man inte är klar över sitt eget syfte och mål med att 
ingå i en mentorskapsrelation får det konsekvenser för det upplevda resultatet.  
 
Jag menar också att det är en brist att man inte synliggör det ömsesidiga utbytet när man 
talar om mentorskap. Att ingå i ett mentorskap är utvecklande både för adepter och 
mentorer och man borde uppmärksamma detta då man planerar mentorskapsprogram i 
arbetslivet. Att studera mentorskapsrelationer som ledarutvecklingsverktyg, både för 
adepter och mentorer, skulle vara intressant för ledarskapsforskning. 
 
På frågan om man kunde tänka sig att vara adept i framtiden menade både mentorer och 
adepter att behovet just nu inte var aktuellt. I vissa fall hade man äldre kolleger som 
man vände sig till. Några uttryckte alternativt att det stöd man kunde tänka sig nu var att 
man mer ville ha en ”personlig utvecklare” som kunde ge stöd i den personliga 
utvecklingen. 
 

7.7.4 Andra effekter 

 
Det fanns dock fler effekter som inte enbart hade att göra med huruvida man var mentor 
eller adept. De intervjuade berättade om alla nya människor man genom 
mentorskapsprogrammen träffat och som nu i olika omfattning bildat nya nätverk. I 
vissa fall har nya affärsrelationer uppstått som en följd av mentorskapet. 
 
En annan effekt av mentorskapet handlar om organisationernas syn på den 
kompetensutveckling som skedde hos individerna. Ingen av de intervjuade berörde hur 
den organisation man tillhörde såg på och använde sig av denna utvecklade kompetens i 
organisationen. Hur organisationerna som mentorn och adepten tillhör ser på 
mentorskap och effekterna av att individerna deltar i denna form av lärandeform är 
också av intresse att studera. 
 
En tredje effekt handlar om den personliga utvecklingen som adepterna uttrycker som 
ökad självkännedom och ökad självkänsla. Vad detta innebär för medarbetarnas 
uppfattningar om sina ledare är också intressant att fundera över.  
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8. Resultat och analys (II) 
 

8.1 Inledning  
 
I intervjuerna ställde jag frågor om hur man såg på begreppen coachning, fadderskap 
och handledning för att få en inblick i hur begreppen uppfattades i förhållande till 
mentorskap. Begreppen coach och coachning hade för alla en stark koppling till 
idrottens värld men bland de jag intervjuat fanns också en klar koppling av begreppen 
till arbetslivet. Fadder som begrepp inom arbetslivet tolkades av de flesta som 
handledning, en introduktion in på en ny arbetsplats. Några gav också exempel på en 
luddighet i begreppet och jämförde med hur begreppet används inom välgörenhet. 
 
I denna undersökning låg fokus på begreppen mentorskap, fadderskap och coachning 
varför jag inte ställde konkreta frågor om hur mentorer och adepter såg på begreppet 
handledning. Några kom ändå in på begreppet och relaterade det då till att handla om 
konkret hjälp i givna situationer. 
 
 

8.2 Coachning 
 
Både mentorer och adepter arbetar idag som ledare och de hade alla tämligen klara 
uppfattningar om vad begreppen coach och coachning innebar. Först och främst gjorde 
man kopplingar till idrotten men gick snabbt över till att reflektera över begreppens 
användning och betydelse i arbetslivet. 
 

”Coachning är att visa spelsystem, att man hittar sin plats i laget/spelet.” 
 
”Det känns naturligt att gå till idrottens värld när man talar om coach, det är 
någon som peppar och som får tillfredsställelse av att se att någon uppnår 
sina mål.” 

 
I arbetslivet menade man att det ingår i chefs- och ledarskapet att ha ett coachande 
förhållningssätt till sina medarbetare En mentor jämförde med att vara företagsledare 
och menade att det handlade om ”att få alla lagenheter att fungera”. Två mentorer 
uttryckte coachningen som ”ett uppmuntrande ledarskap” och la i detta dels att lyfta 
medarbetare och dels att få medarbetare att arbeta tillsammans och uppnå ett visst 
resultat. Båda menade att de som chefer och ledare ”drev på och förväntade sig att 
medarbetarna skulle göra ett bra jobb” och man gjorde detta genom att vid en 
arbetsplatsträffar säga att ”det här ska vi göra”, dvs. motivera och entusiasmera sina 
medarbetare. Den fjärde mentorn sa som de övriga att coachningen var en del av 
ledarrollen men betonade vikten av ”att stötta sina underställda chefer, se var grynnorna 
finns och ge råd om hur man undviker dessa på bästa sätt.” Han menade också att 
coachningen handlade om att ” skapa förutsättningar i en lärdomsfas”, mer att ”man styr 
mer (än i mentorskapet, min anm.), och talar om hur man ska gå tillväga så att man inte 
hamnar i fel banor.” 
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Man menade också att målet för coachningen går att mäta på ett annat sätt än 
mentorskapets mål dvs. att man i arbetslivet har ett större fokus på ett bestämt resultat 
och att det uppnådda resultatet eller målet går att mäta. 
 

”Det går ju ut på att du ska vinna och prestationen kan man mäta”,  
 
”Målet som coach går att mäta, man kan se att coachar du bra så lyckas vi 
nå det uppsatta målet”.  
 
”Det finns nog en specifik uppgift kopplad till coachandet, ett resultat som 
ska uppnås”.  

 
Tidsmässigt menade man att eftersom coachning är ett uppdrag kopplat till ett bestämt 
mål upphör coachuppdraget eller övergår i ett nytt när målet är nått. Är man chef eller 
ledare med ett coachande förhållningssätt kvarstår uppdraget så länge man innehar 
chefs- eller ledarskapet. 
 

”Det är ett jobb att vara coach som du ska ha betalt för och så länge du 
lyckas får du vara kvar men när du misslyckas då får du sparken.” 
 

Förhållandet coach och coachad såg man inte heller som ett jämbördigt förhållande och 
de intervjuade var överens om att coachen måste tillhöra samma organisation som den 
eller de man coachar. Man menade att coachningen enbart ger ett utvecklingsstöd till 
den coachade, till skillnad från mentorskapet som man menade var mer ömsesidigt. 
 
I reflektionen kring skillnader mellan mentorskap och coachning tog en adept upp 
relationen och förhållandet mellan de två parterna: 
 

”En coach är en som pekar och talar om att du ska göra si eller så, mer en 
vägvisare och rådgivare men som också ställer frågor för reflektion. I 
idrotten är det ju klart att man måste få de här personerna, individulisterna 
att bli ett lag och då måste man ju både gå in på hur man är som individ, det 
personliga och hur man är i grupp, men det ligger ju också i rollen att säga: 
du ska göra som jag säger, det gör ju inte en mentor. Målet är tydligare, vi 
ska vinna, vara bäst”.  

 
En annan adept menade att coachen är den som ”i det dagliga arbetet sparkar på en och 
ger en tips och råd, coach och handledare är samma sak för mig”.  
 
För mig blev det tydligt att de intervjuade gjorde en åtskillnad mellan mentorskap och 
coachning med avseende på syfte och mål, ömsesidighet, tidsaspekt och motiv för att 
ingå i denna typ av relation. 

 

8.3 Fadderskap 
 
Fadderskap som en stödjande relation var inte någon främmande för och flera av de 
intervjuade gav exempel på hur man använde begreppet i arbetslivet. Innebörden i 
fadderskap inom arbetslivet handlade om en socialisation in på arbetsplatsen, en 
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introduktion av nyanställda, och man var väldigt klar över att det fanns ett bestämt syfte 
och ett mål som kunde mätas, en tidsbegränsning och att det handlade om mer erfaren 
kollega med kunskap om organisationen som stöttar en mindre erfaren. 
 

”Fadderskap innebär att tala om och informera om de möjligheter som 
finns… man är med och talar om hur saker och ting förhåller sig därför att 
man har varit med länge. Så här är det, så här ska vi göra och det är de här 
reglerna som gäller”. 
 

En mentor berättade att på dennes företag får alla nyanställda en fadder som under ett år 
finns som stöd och går igenom vissa saker som finns dokumenterade i en ”fadderpärm” 
och att denne fadder ska vara ”antingen en person som kan arbetsuppgifterna eller vara 
en arbetskamrat”.  
 
En annan mentor tyckte att fadderskapet var en del av ledarskapet och att den 
nyanställde under en begränsad tid kunde vända sig till sin ledare då det fanns 
oklarheter om hur man skulle göra eller vem man skulle vända sig till. 

 
Man såg också en innebörd i begreppet fadderskap utanför arbetslivet som då handlade 
om ett omhändertagande på det sociala planet och kopplade bl. a. detta till skolan där 
barnen i de äldre årskurserna kan vara fadder till nykomlingar. Skillnaderna mellan 
mentorskap och fadderskap menade mentorerna handlade om en skillnad i handledning 
av uppgifter i vardagen på arbetsplatsen och utveckling av individer på längre sikt. 
 
Två av adepterna uttryckte en svårighet med att definiera begreppet fadderskap. 
 

”Fadder är väldigt luddigt, det är lättare att fundera över vad en fadder gör 
som inte en coach eller mentor gör för att särskilja. Egentligen är fadder mer 
av envägskommunikation, jag är fadder till dig men du är inte fadder till 
mig … en person som finns där när man behöver, som man kan lita på för 
den som är yngre och osäkrare”.  
 
”För mig är fadder och mentor ganska lika begrepp, fadderverksamhet hade 
man ju i skolan med syfte att hjälpa folk in i sin position, för det är ju det det 
handlar om egentligen (mentorskap min anm.), att uppmuntra folk och ge 
dem idéer för att hitta den position de tänkt sig. Det är ju samma sak med 
fadder, man hjälper sitt fadderbarn eller vad man ska kalla det, att hitta rätt, 
så de två begreppen (mentor och fadder min anm.) tycker jag ligger ganska 
nära varandra… ett mer förtroligt begrepp. Fadderbarn, bli fadder på TV, då 
hjälper man ju folk att nå dit de tänkt sig med pengar i det ena fallet…man 
hjälper dem att uppnå det de vill med mat och den biten… och det andra 
mentorskap, då hjälper man ju, ja eller kanske inte direkt hjälper men stöttar 
upp folk att nå dit de vill. Fast när man tänker på det är det ju en viss 
skillnad som fadder är man mer aktiv än som mentor man hjälper mer 
konkret till som fadder”. 

 
Min tolkning av de intervjuades svar är att begreppet fadderskap handlar om ett mer 
enkelriktat stöd från en person till en annan och att det i vissa fall används synonymt 
med mentorskap.  
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8.4 Handledning 
 
Som jag tidigare sagt ställde jag inte några konkreta frågor kring handledning men vi 
kom under samtalen in på begreppet handledning eftersom det emellanåt används 
synonymt med mentorskap. En av mentorerna som varit mentor för en grupp gav 
exempel på detta hur mentorskapet i detta fall mer var att betrakta som handledning 
eftersom det handlade om en given uppgift i en given situation: ”jag fick stötta dem i 
deras grupprocess och hjälpa dem att lösa konflikter”.  
Mentorerna i denna undersökning menade att en form av handledning som förekom i 
deras egna organisationer var den som skedde mellan arbetskamrater och som användes 
vid introduktion av nyanställda och då kunde ses som, och kallas för ett formaliserat 
fadderskap. 
 
Handledning i vardagen gav någon exempel på i form av stöd för personal som arbetade 
med rehabilitering; 
 

”Vi anlitade en person som stöd för våra personalmän som jobbar med 
rehabilitering, De fick ett tag träffa en person och med denne lyfta upp sina 
ärenden som de fick hjälp med och också prata av sig för det är ju en massa 
känslor i det här som man annars ligger hemma och grubblar över för att 
kunna lämna jobbet på jobbet”. 

 
Adepterna var väldigt klara över att handledning är något som sker i en given situation 
med ett speciellt syfte och mål. 
 

”Handledning är mer hur jag agerar i en given situation. Vi fick i 
handledning där vi tog upp personalfrågor och fick i gruppen ge och a emot 
tips som man sen kunde gå hem och försöka praktisera. Det är handledning 
för mig”.  
 
”Handledaren skulle hjälpa mig i det praktiska arbetet, man skulle ha det 
bollplanket om idéer man hade, bekymmer man stötte på och lära mig mina 
arbetsuppgifter”.  

 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att handledning var något alla uppfattade som 
ett stöd i en given situation och som ges av någon med större erfarenhet. Med denna 
definition att handledning handlar om stöd med ett specifikt syfte och mål i en given 
situation skiljer sig begreppet klart från mentorskap som handlar om en utveckling över 
tid. 
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9. Avslutning 
 
Mitt syfte med denna undersökning var att ur ett socialpsykologiskt perspektiv fokusera 
relationen och samspelet mellan mentorer och adepter i arbetslivet med syfte att dels 
utröna skillnader och likheter mellan begreppen mentorskap, coachning, fadderskap och 
handledning i litteraturen, dels ta reda på hur ett antal mentorer och adepter i 
näringslivet och offentlig verksamhet uppfattar och lägger i begreppet mentorskap och 
på vilket sätt det uppfattas som utvecklande. 
 
Min utgångspunkt var att det fanns skillnader i uppfattningen om innebörden av 
begreppen både i litteraturen och hos de intervjuade och att man i många sammanhang 
använde dem synonymt och oreflekterat. Jag menade också att medvetenheten om dessa 
skillnader i begreppens innebörd och hur man använde begreppen hade betydelse för 
hur de inblandade parterna uppfattade och upplevde resultatet. Om man inte har 
funderat över vad en mentorskapsrelation innebär i form av ex utveckling och utbyte har 
man svårt att kunna tala om ett resultat. Har man däremot klart för sig vad man lägger i 
de olika begreppen fadderskap, coachning, mentorskap och handledning kan man 
utvärdera relationen och resultatet på ett helt annat sätt. 
 
I min genomgång av litteraturen och i mina intervjuer fann jag stöd för mina tankar 
både när det gällde begreppsförvirringen och att det finns skillnader och likheter mellan 
begreppen.  
 
Begreppen mentorskap, coachning, fadderskap och handledning handlar alla om ett stöd 
till någon i något avseende och används på olika sätt i arbetslivet.  
 
Ur ett socialpsykologiskt utbytesperspektiv skiljer sig relationerna åt vilket får betydelse 
för hur man kan se på relationerna som  utvecklande för de inblandade parterna. 
 
I ett mentorskap finns en ömsesidighet och en lojalitet där det sker ett utbyte mellan 
mentor och adept som för bådas del består av bekräftelse, status, kunskap, erfarenhet 
och information. Skillnaden i status mellan de båda blir i bästa fall obefintlig då båda 
genom relationens reflekterande karaktär kommer att utvecklas både personligt och 
yrkesmässigt genom att båda reflekterar över sina kunskaper och erfarenheter. 
 
Mellan coach och coachad är utbytet annorlunda där coachen är mer av experten som 
genom råd och anvisningar delger den coachade kunskap och information som denne 
sedan omsätter i handling för att nå uppsatta mål. Genom expertrollen finns en 
statusskillnad som påverkar relationen till att bli en mindre ömsesidig och jämbördig 
relation än mentorskapsrelationen. 
På samma sätt som med coachning kan man beskriva fadderskapet där det är ett ensidigt 
givande av råd, vägledning eller i vissa fall pengar från faddern.  
 
Ser man relationerna ur ett påverkansperspektiv och använder sig av French och Ravens 
(1971) kategorier (belöningsmakt, tvångsmakt, legitim makt, referensmakt, expertmakt, 
informationsmakt och personlig makt) kan man också urskilja skillnader i de olika 
relationerna. Mentorns, coachens, fadderns och handledarens påverkansmöjligheter har 
att göra med den position de innehar och hur ”adepten” uppfattar denna position.  
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I intervjuerna kan man när det gäller mentorsrelationerna uppfatta att adepterna ofta 
hänvisar till mentorns kunskaper och erfarenheter vilket adepterna menar bidragit till att 
de upplevt en yrkesmässig utveckling. Mentorerna har då använt sig av det French och 
Raven kallar för referensmakt (man vill efterlikna sin mentor och följer därför de råd 
man får), expertmakt (kunskaper och erfarenheter inom vissa områden upplevs som 
större hos mentorerna och därför följer man) och personlig makt (mentorns roll som 
förebild påverkar adepten).  
På samma sätt kan man också se att mentorerna uppfattar att adepterna genom sina 
frågor och synpunkter utövat påverkan på mentorerna yrkesmässigt vilket ytterligare 
stöder tanken om att mentorskap är en ömsesidig process. 
 
Coach menade de intervjuade vara en formell position vilket då kan innebära att 
coachen både innehar en legitim makt i form av att man är anställd av någon eller att 
man i sitt ledarskap har ett coachande förhållningssätt, makt att belöna och i negativa 
fall kanske även makt att bestraffa  t ex genom att en ledare inom idrotten tar ut resp. 
inte tar ut en spelare till match. Men coachen kan också ses också som en person med 
expert- eller referensmakt då coachen kan ha kunskaper och egenskaper som den 
coachade vill efterlikna.  
 
Fadderskap i arbetslivet menade flera av de intervjuade handla om att socialisera in nya 
medarbetare i organisationer vilket innebär att fadderns möjlighet till påverkan har att 
göra med vilken kunskap faddern har (expertmakt). Hur informationen kommuniceras 
och hur medarbetaren uppfattar faddern har naturligtvis betydelse för relationen som 
sådan men kommer inte att påverka i vilken mån medarbetaren följer fadderns 
anvisningar.  
Handledning sammanfattade jag tidigare som stöd i en given situation och som ges av 
någon med större erfarenhet vilket i påverkansmöjlighet kan ses som en expertmakt 
och/eller referensmakt. Handledaren innehar i form av sin position också en legitim 
makt. 
 
För att kunna se likheter och skillnader mellan begreppen har jag valt att sammanfatta 
de tolkningar jag gör i en matris med följande aspekter som jag menar är av stor 
relevans då man vill förstå vad begreppen står för:  
 
– syfte och mål,  
 
– motiv för att ingå som part i relationen,  
 
– behov av kunskap om organisation,  
 
– intern/extern ”stödjare”, 
 
– utveckling av kompetens och lärande,  
 
– huvudsaklig typ av makt 
 
– påverkansprocess 
 
– tidsbegränsning  
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– ömsesidighet i relationen.  
 
Dessa skillnader och likheter tolkar jag att det finns stöd för både i den teoretiska 
genomgången och i den empiriska undersökningen och man kan utifrån dessa skillnader 
klart se att det är viktigt att använda rätt benämning på de utvecklingsprocesser man 
avser.  
 
På nästa sida kommer en sammanfattande matris där jag tar upp de olika relationerna 
och de olika aspekterna ovan. 
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Sammanfattande aspekter på stödjande utvecklingsrelationer i arbetslivet. 
 

 
 

TYP AV 
RELATION  

 
Mentorskap 

 
Coachning 

 
Fadderskap 

 
Handledning 

ASPEKT     
Syfte  Utvecklings-

process för båda 
ingående parter 

Stöd i 
yrkesmässig 
utveckling för 
en individ eller 
grupp 

Socialisation Stöd till 
utveckling av 
kunskaper och 
färdigheter i en 
viss kontext  

Mål Individuell 
utveckling 

Ja, mätbart 
med fokus på 
resultat 

Ja, mätbart 
med fokus på 
resultat 

Ja, mätbart  
med fokus på 
resultat 

Motiv för att ingå 
som stödjare i 
relationen 

Personlig och 
yrkesmässig 
utveckling  

Utveckling av 
en individ eller 
grupp 
yrkesmässigt 

Socialisation 
av nya 
medarbetare 

Stöd till 
individens 
kunskaps- och 
färdighets-
utveckling 

Motiv för att ingå 
som ”stöd-
mottagare” i 
relationen 

Personlig och 
yrkesmässig 
utveckling 

Yrkesmässig 
utveckling 

Yrkesmässig 
utveckling 

Yrkesmässig 
utveckling 

Behov av 
kunskap om 
organisationen  

Nej Ja Ja Ja 

Intern eller 
extern ”stödjare” 

Extern Intern Intern Intern 

Typ av 
kompetens som 
utvecklas  
(efter Lundmark,1998 
och Nilsson,2003) 

Strategisk, 
funktionell och 
psykologisk 
kompetens  

Organisatorisk 
och funktionell 
kompetens 

Yrkeskompet
ens och/eller 
funktionell 
kompetens 

Funktionell 
kompetens 
 

Huvudsaklig 
makttyp 
(efter French och Raven ) 

Expertmakt  Legitim makt 
och 
referensmakt 

Expertmakt 
och Informa-
tionsmakt 

Expertmakt 
och 
referensmakt 

Påverkansprocess
(efter Kelman) 

Internalisering 
och  
identifikation 

Instrumentell 
lydnad, 
internalisering 
och 
identifikation 

Instrumentell 
lydnad 

Instrumentell 
lydnad 

Tidsbegränsad 
relation 

Nej Ja Ja Ja 

Ömsesidighet och 
jämbördighet i 
relationen 

Ja, båda parter 
bidrar till 
varandras 
utveckling 

Nej, större 
erfarenhet och 
kunskap hos 
coachen 

Nej, ensidigt 
stöd från 
fadder  

Nej, mer 
erfaren person 
leder en 
mindre erfaren 
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Modernt mentorskap som ledarutvecklingsverktyg handlar om både professionell och 
personlig utveckling och dagens krav på chefer mycket handlar om att verka utifrån sig 
själv som hel och mogen person. Vilken typ av stödbegrepp man ska använda sig av när 
man talar om ledarutveckling har att göra med syfte och mål med stödet. 
 
Man kan då ställa sig frågan hur de olika begreppen förhåller sig till varandra. Kan en 
person vara mentor för en fadder, en coach eller för en handledare? Mitt svar är att det 
går då personer som innehar dessa roller i sig kan vilja utvecklas både yrkesmässigt 
(som fadder, coach eller handledare) och personligt. Kan då en person vara fadder, 
coach eller handledare åt en mentor? Mitt svar är här att det inte låter sig göras. I 
mentorskapsbegreppet kan man lägga funktioner som också finns inom begreppen 
fadderskap, coachning och handledning som ju alla handlar om stöd till och för 
individers utveckling men man kan inte göra det omvända då ingen av de andra 
relationerna uttalat handlar om både en personlig och professionell/yrkesmässig 
utveckling. 
 
Den kompetens som adepter och mentorer utvecklar är beroende av att de båda kan 
uttrycka sina förväntningar på utveckling och att båda parter bidrar med den erfarenhet 
och kunskap man har och att man för reflekterande samtal.  
 
En teori som på 1970-talet utvecklades av Uriel Foa handlar om hur vi kan förstå social 
interaktion och individers relationer i vardagslivet genom att studera hur vi utväxlar 
sociala resurser och med vem (Foa m fl, 1993). En resurs definieras som något som kan 
överföras från en person till en annan (Foa & Foa, 1976) och är indelade i sex kategorier 
av mer eller mindre abstrakt eller konkret natur kärlek, tjänster, varor, pengar, 
information, och status. (Foa & Foa, 1974). Hur man uppfattar resursens värde har att 
göra med vem som fördelar resursen.  
Foa m fl (1993) tar upp ett problem man inte får förbise nämligen att resursutbytet inte 
får förväxlas med beteendet ( a.a., s 6) och att de uttryck som används och tolkas inom 
forskningen som används måste studeras i sitt sammanhang så att de klassificeras enligt 
de sex begreppen på rätt sätt (a.a., s 6). Resursteorin har använts av flera forskare bl a 
vid studier av nära relationer, jämställdhet och rättvisa. 
 
Studier av hur utbytet sker i verkliga relationer är få men bekräftar alla de 
klassificeringar som Foa utvecklat och i de studier som gjorts inom arbetslivet försöker 
man också göra kopplingar mellan resursutbyte och arbetstillfredsställelse (Berg & 
Wiebe, 1993). Att använda social utbytesteori och resursteori för att analysera 
mentorskapsrelationer blir därför fruktbart och kan bidra till ökad kunskap om hur den 
yrkesmässiga och den personliga utvecklingen utvecklas och uttrycks av mentor och 
adept och jag ser det som en viktig fortsättning på detta arbete att under en längre tid 
följa en eller flera mentorskapsrelationer från start och genom att genomföra intervjuer 
både före och efter varje möte, samt observera själva mötet kunna komma åt både vad 
som egentligen kännetecknar mentorskapsrelationen, och vari själva utbytet består. I en 
sådan undersökning kan man också få en djupare förståelse för hur det utbyte som sker 
bidrar till eller hämmar utvecklingsprocesserna.  
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Bilaga 1 a 

Intervjufrågor kring mentorskap till mentorer 
 
 
Vad är mentorskap för dig? 
 
Vad ger ett mentorskap? Kan du ge mig ett exempel på en händelse som har varit 
särskilt betydelsefull för dig när det gäller mentorskap? 
 
På vilket sätt har du utövat ditt mentorskap? Kan du beskriva det? 
    (Vad innebär det att vara mentor? Vad är en mentors uppgift? Vad är en adepts 
uppgift? 
    Hur löste du den? Hur löste din adept den?)  
 
Kan du beskriva processen? Hur ni startade, hur det utvecklades, hur ni avslutade? Kan 
du ge exempel på vad ni pratade om? Vad ni gjorde? Vad gjorde ni för att lära känna 
varandra? Hur fann ni varandra? Minns du något speciellt tillfälle när det hände något 
med din syn på dig själv?  Hur uppfattade du er relation (jämlikar?) 
 
Pratade du och din adept om förväntningar, mål och syfte innan och/eller under tiden för 
mentorskapet? 
 
Professionell/yrkesmässig utveckling och personlig utveckling, hur ser du på dessa i 
ljuset av mentorskap? Har du föreslagit din adept till någon annan befattning? 
(yrkeskarriärstöd) har du varit aktiv referent? 
 
Vad har mentorskapet givit dig? Varför ville du ställa upp som mentor? Vad fick du ut 
av det? Har du utvecklats? På vilket sätt? Hur gick det till? Skulle du kunna berätta om 
något tillfälle när detta hände? 
 
Begreppen fadder, coach, mentor, hur förhåller de sig till varandra enligt dig? 
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Bilaga 1 b 

 
Intervjufrågor kring mentorskap till adepter 
 
Vad är mentorskap för dig? 
 
Vad ger ett mentorskap?  
 
På vilket sätt har du kommit att vara adept? Kan du beskriva det? 
    (Vad innebär det att vara adept? Vad är en mentors uppgift? Vad är en adepts 
uppgift? 
    Hur löste du den? Hur löste din mentor den?)  
 
Kan du beskriva processen? Hur ni startade, hur det utvecklades, hur ni avslutade? Kan 
du ge exempel på vad ni pratade om? Vad ni gjorde? Vad gjorde ni för att lära känna 
varandra? Hur fann ni varandra? Minns du något speciellt tillfälle när det hände något 
med din syn på dig själv?  Hur uppfattade du er relation (jämlikar?) 
 
Pratade du och din mentor om förväntningar, mål och syfte innan och/eller under tiden 
för mentorskapet? 
 
Professionell/yrkesmässig utveckling och personlig utveckling, hur ser du på dessa i 
ljuset av mentorskap? Har du använt din mentor i andra sammanhang på något sätt? 
 
Vad har mentorskapet givit dig? Varför ville du vara adept? Vad fick du ut av det? Har 
du utvecklats? På vilket sätt? Hur gick det till? Skulle du kunna berätta om något 
tillfälle när detta hände? 
 
Begreppen fadder, coach, mentor, hur förhåller de sig till varandra enligt dig? 
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Bilaga 2 

 
Sammandrag av Odysséen (Lagerlöf 1997) 
 
Odysséen inleds med att Athena undrar över varför Zeus hatar Odysseus varpå Zeus 
snabbt svarar att han ser Odysseus som den främste bland människor och att Zeus avsikt 
är att se till att Odysseus så snart som möjligt kan återvända hem.  Athena blir glad över 
detta besked och skyndar sig till Ithaka för att ge Telemachos (Odysseus son) råd dels 
om hur han ska förvisa den svärm av friare som lever på hans bekostnad i väntan på att 
få äkta Odysseus maka och dels hur han ska resa till Sparta för att själv förvissa sig om 
att Odysseus är vid liv och snart kommer att återvända. Athena visar sig här för  
Telemachos som den gudinna hon är.  
 
I nästa avsnittet där Telemachos kallat till ting finns egentligen den enda textrad som 
alla  författare om mentorskap hänvisar till när det gäller ursprunget till mentorskap 
nämligen: ”Mentor, en trogen kamrat till den frejdade konungen Odysseus. Honom 
betrodde han hela sitt hus, när på skeppen han bortfor; han skulle tillse allt och lyda 
blott fadern, den gamle. Denne besinningsfull tog till orda ibland dem och talte:” 
(Lagerlöf s 17). I diskussionen som följer kring huruvida friarna ska lämna Odysseus 
hus eller ej söker Telemachos stöd i en bön till Athena som uppenbarar sig i Mentors 
gestalt; ”Då nalkades honom Athena, Mentor lik till gestalt och lik honom även till 
rösten, och med bevingade ord hon till ynglingen talte och sade:…” (s 18). Därefter 
påbörjar Telemachos förberedelser inför resan medan Athena i Telemachos skepnad går 
runt och samlar hans vänner för avfärd och lånar av en ett snabbseglande skepp. Efter 
detta återvänder hon till Odysseus palats åter i Mentors skepnad; ”Men till Telemachos 
talade nu strålögda Athena, sedan hon först kallat ut honom ur den präktiga salen, 
Mentor lik till gestalt och lik honom även till rösten:” (s 21). Hon följer sedan med på 
resan i Mentors skepnad och när de anländer till Pylos ger hon honom råd om hur han 
ska gå till väga för att få informationer om sin far. Hon hävdar att han kan lita på de 
informationer han får men Telamachos tvivlar: ”Mentor, vågar jag det? Hur ska jag 
närma mig den gamle?…”(s 23). Athena svarar och följer sedan honom till mötet med 
Nestor där de får informationer om kriget som varit men också får höra att om man 
visste att Athena skulle bistå Telemachos på samma sätt som hon tidigare skyddat 
Odysseus skulle friarna som ockuperat palatset dragit sig tillbaka för länge sedan. 
Telemachos vågar inte tro på detta men då faller Athena in i samtalet och säger att inte 
ens gudarna kan skydda någon mot döden när tiden är inne. Telemachos svarar då: 
”Mentor, om detta talar vi ej mer, fast sorgsna vi äro…” (s 28). Efter att de lyssnat på 
resten av berättelsen stannar Telemachos över natt hos Nestor och  Athena lämnar dem i 
form av en havsörn.  Då förstår Nestor att Telemachos är skyddad av gudarna och gör 
allt som står i hans makt för att hjälpa Telemachos vidare genom att låna ut hästar o 
vagn för resan till Sparta där han säker mer information om sin far. Samtidigt i Ithaka 
får Penelope, Telemachos mor veta att sonen givit sig av och hon ber till Athena att 
skydda sonen och ”avvärja friarnas våld och övermodiga ondska… … och bönen blev 
hörd av gudinnan” ( s 52) som besöker henne i sömnen och tröstar henne. I den femte 
sången besöker Athena gudarnas tempel och klagar över friarnas illvilja att segla mot 
Telemachos och döda honom och ber om hjälp att stoppa dem men Zeus svara att det är 
hon själv ” som  fattat i sinnet det råder, att till sitt hem en dag Oysseus skall komma 
och hämnas? Följ nu Telamachos du med ditt skydd – ty skydda förmår du – så att han 
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oskadd må komma tillbaka till fädernejorden, så att friarnas män besvikna få segla 
tillbaka. 
Athena hjälper sedan Odysseus mot vindarna och att ta sig i land innan hon i skepnad av 
en flicka i drömmen visar sig för Nausikaa, dotter till Alkinoos som var kung i 
fajakernas land. När Nausikaa  vaknar har hon en stor lust att fara till floden för att 
tvätta och där finner hon Odysseus som får hjälp. Athena uppenbarar sig också för 
Odysseus som en flicka och visar honom vägen till Alkinoos palats och ger honom råd 
hur han ska bete sig.(s76) Hon återkommer dagen efter i skepnad av den vise Alkinoos 
härold ( s 84) där hon samlar ihop fajakerna till torget för att lyssna på Odysseus  bön 
om hjälp till återresan till Ithaka. Athena ikläder sig rollen av en man av folket som 
under festen som följer möter resultaten av lekarna. (s 88). När Odysseus väl kommer 
tillbaka till Ithaka förvränger Athena synen på Odysseus så att han inte känner igen sig. 
Hon framträder i en ynglings gestalt och beskriver landet Ithaka som en välkänd plats 
för de som bor där(s 157). Odysseus framställer sig som en flykting från Kreta men 
Athena avslöjar honom och även sig själv och vad hon gjort för honom under resan 
hem. De gömmer tillsammans de gåvor Odysseus fått med sig och Athena hjälper 
Odysseus att förändra sitt utseende så att han obemärkt ska kunna komma till sitt palats 
och överrumpla och driva bort friarna som fortfarande finns där. Odysseus får då också 
veta att det är på Athenas initiativ som Telemachos rest för att höra efter faderns öde 
och att Telemachos också på så sätt kommer att vinna beröm (s 161).  
Athena visar sig sedan för Telemachos och ger honom råd hur han ska ta sig hem 
oskadd (s176). Hon ger dem en förlig vind så att  de snabbt ska ta sig hem(s 182) och 
när de kommer iland gör Telemachos som Athena rått honom; beger sig till fots till 
staden via herden Eumaios där Odysseus befinner sig. Athena visar sig återigen för 
Odysseus och ber honom avslöja allt för sin son ( s 193) samtidigt som hon ger honom 
tillbaks hans rätta  utseende.  Odysseus avslöjar allt för Telemachos och de går 
tillsammans igenom sina planer för hur de tillsammans med Athena ska återta palatset. 
Athena förvandlar åter Odysseus till en gammal gubbe och tiggare medan Telemachos 
återvänder till staden och möter sin mor. Eter ett samtal med sin mor går han ut ur 
palatset och närmar sig Antifos, Aliterses och Mentor ”vilka från tidiga år ju voro hans 
fädernevänner” (s 203) som frågar om allt som har hänt. Athena uppmanar den till 
tiggare förklädde Odysseus att gå runt bland friarna och tigga för att se vem som var 
ond resp god. Han får slåss med en annan tiggare och Athena låter då hans muskler 
synas. (s 218). Athena ger skönhet under sömn till Penelope innan hon ger sin in till 
friarna i salen (s222).  Hon säger att hon sak gifta sig med någon av dem och som seden 
kräver ges nu gåvor till henne innan en tävling där segraren blir hennes nye make. 
Athena driver friarna till att håna Odysseus för att hans harm ska öka i hjärtat. 
Telemachos, Athena och Odysseus gömmer sedan undan alla vapen innan Odysseus 
träffar Penelope  som tar väl emot honom. Eurykleia Odysseus gamla amma får i 
uppgift att tvätta Odysseus fötter och hon kände då igen honom men Athena fördunklar 
Penelopes sinne så att hon inte märker detta. När Odysseus lagt sig för natten framträder 
Athena i gestalt av en kvinna och hjälper honom till ro inför kommande strider. Under 
måltiden som följer dagen därpå låter Athena återigen friarna attackera Odysseus med 
glåpord och därefter följde en bågskyttetävling med Odysseus egen båge där den som 
sköt genom dussinet yxor skulle få henne till maka. Odysseus avslöjar sig för ett par 
trogna tjänare och kommer överens om att han själv ska få pröva bågen då friarna 
misslyckats. Så sker och Odysseus skjuter friarna en efter en tills pilarna tryter. Striden 
fortsätter och Telamachos bistår honom. Athena träder då fram lik Mentor i gestalt och 
röst ( s 268) men Odysseus anar att det är Athena segergudinnan. En av friarna försöker 
övertala Mentor att strida mot Odysseus men Athena tar till orda i Mentors gestalt och 
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ber Odysseus” … se på hur jag kämpar, så att du märker och ser, hur Mentor Alkimos 
son, i trängseln av fiender vet att betala en vänskap från fordom” s 269. Sedan tar hon 
form av en svala och följer striden från ovan. Friarna som ser att Mentor lämnat 
Odysseus och Telemachos  försöker nu döda Odysseus men Athena ser till att de missar. 
När alla friare och andra som inte levt dom de borde gjort är döda och Odysseus 
framträtt för alla och Athena talat med Zeus framträder hon återigen i Mentors gestalt 
och ger Odysseus mod att gå ut mot folket som ville hämnas. Athena framträder så som 
sig själv och manar till ”fred för evärdliga tider, Mentor lik till gestalt och lik honom 
även till rösten ( s 297).  
Under hela tiden lever friarna på Odysseus och Telemachos bekostnad i palatset och 
man kan undra över hur Mentor egentligen tar hand om huset: ”Mentor, en trogen 
kamrat till den frejdade konungen Odysseus. Honom betrodde han hela sitt hus, när på 
skeppen han bortfor; han skulle tillse allt och lyda blott fadern, den gamle. Denne 
besinningsfull tog till orda ibland dem och talte:” (Lagerlöf s 17).. 
 
 
 


