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ABSTRACT 

Arbetets art: Magisteruppsats, 20 poäng (61-80 poäng) inom Programmet för 
personal- och arbetsliv. 

Sidantal: 67 inkl bilagor 
Titel: Mentorprogram för ömsesidig utveckling - En studie av dubbelriktat 

lärande inom Stockholms stadsbibliotek 
Författare: Johanna Thermænius 
Handledare: Glen Helmstad 
Datum: 2004-08-23 
Bakgrund: Ständig utveckling och nytänkande blir allt viktigare för alla 

organisationer bland annat till följd av den snabba teknikutvecklingen 
i världen, ökad konkurrens och en större medvetenhet och högre krav 
hos konsumenter. Samtidigt står många verksamheter inför stora 
pensionsavgångar de närmaste åren vilket gör att de äldre 
medarbetarnas kunskap riskerar att gå förlorad. Mentorprogram har 
traditionellt ofta använts för att lotsa en tilltänkt chefskandidat in i ett 
företag. Min tanke var att användningsområdet skulle kunna få större 
djup och bredd och gynna en organisation även på andra plan. 
Stockholms stadsbibliotek (SSB) har också funderat i de banorna och 
infört ett dubbelriktat mentorprogram som bland annat ska leda till ett 
ömsesidigt lärande i organisationen. Eftersom en av mina 
utgångspunkter i uppsatsarbetet var just dubbelriktat mentorskap fann 
jag det intressant att studera hur det har fungerat inom SSB. 

Syfte: Att inom ramen för SSBs mentorprogram studera mentorers och 
adepters lärande. 

Metod: En kvalitativ empirisk studie genomförd med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer med sex deltagare i SSBs 
mentorprogram. 

Resultat: Intervjupersonerna i min studie upplever, om än i olika utsträckning 
att en ömsesidig utveckling har skett till följd av mentorprogrammet. 
Jag tror att ett mentorprogram som fokuserar på en ömsesidigt 
utveckling är aktuellt för i stort sett alla organisationer för att locka, 
behålla och motivera personal, förmedla företagskulturen, minska 
riskerna för stagnation samt öka delaktigheten, utbytet och 
kommunikationen mellan medarbetarna och bidra till ett livslångt 
lärande. Fortsatt forskning om mentorskap för ömsesidigt utbyte 
skulle kunna följa hur det organisatoriska lärandet och 
organisationskulturen påverkas på längre sikt av att man inför ett 
dubbelriktat mentorprogram.  

Nyckelord: Mentorskap, ömsesidigt lärande, kompetensutveckling, 
organisatoriskt lärande.  
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Förord 

Arbetet med min magisteruppsats har tagit nästan 3 år. Jag hade bestämt mig för att 
skriva den efter min C-uppsats 2001 men jag fick ett jobberbjudande i Stockholm som 
lät spännande. Med en lågkonjunktur på snabb inmarsch och en totalvändning på 
arbetsmarknaden beslutade jag mig för att ta tjänsten men jag bestämde mig samtidigt 
för att inte ge upp tanken om en magisterexamen. Sedan dess har jag ägnat kvällar, 
helger och annan ledig tid, först åt research och litteraturbearbetning och därefter, sedan 
i december 2003 åt den empiriska delen av uppsatsen. Jag har ofta fått frågan varför jag 
gör det och mitt svar har alltid varit lika självklart; det är enormt stimulerande, 
motiverande och inspirerande! Jag vill inte lämna den akademiska världen utan känner 
att den ger mig en stimulans och ny kunskap som kompletterar den jag får via arbetet. 
Jag tror också att mitt uppsatsarbete har vunnit på den här lösningen. Mina tidigare sex 
B- & C-uppsatser har producerats under tidspress med en utsatt deadline, vilket minskat 
möjligheten till reflektion, eftertanke och omvärdering. I arbetet med magisteruppsatsen 
har mitt ämne verkligen fått sjunka in och jag har kunnat komplettera, revidera, fundera 
och bearbeta materialet över lång tid. Dessutom tror jag att uppsatsen har gynnats av att 
jag har arbetat med den parallellt med mitt arbete som personalvetare, vilket har gett 
mig, och därmed uppsatsen, ett djupare och bredare perspektiv än om jag inte hade haft 
någon relevant arbetslivserfarenhet. 
 
Jag vill tacka intervjupersonerna inom Stockholms stadsbibliotek och projektledare 
Agneta Ehnmark för att de har tagit sig tid för mitt projekt.  
 
Jag vill också tacka min make Johan för hans ständiga support och för att han aldrig har 
ifrågasatt att jag har ägnat vår fritid åt uppsatsen. Jag vill tacka min dotter Isabella som 
funnits med mig i magen under uppsatsens slutskede när jag flängde runt halva 
Stockholm för att genomföra intervjuerna och som väntade med sin ankomst tills 
uppsatsen var i stort sett färdig. Jag vill också tacka övriga nära och kära för glada 
tillrop. Tack till min handledare Glen Helmstad som ställde upp på att handleda mig per 
e-mail på grund av det geografiska avståndet mellan oss. Slutligen vill jag också rikta 
ett stort varmt tack till Maria Löfgren-Martinsson på pedagogiska institutionen som 
varit min största inspiratör och coach under tiden på PA-programmet. 
 
 
Stockholm i augusti 2004 
 
 
 
Johanna Thermænius 
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1 Inledning 

Kapitlet inleds med bakgrunden till mitt val att studera mentorskap i min 
magisteruppsats. Därefter presenteras två aktuella problemsituationer för dagens 
organisationer samt ett förslag till kombinerad lösning av de båda problemen, vilket 
bildar ramen för uppsatsen. Jag beskriver därefter hur jag kom i kontakt med den 
organisation inom vilken min empiriska undersökning har genomförts. Därefter följer 
uppsatsens syfte, forskningsfrågor och målgrupp. Slutligen presenteras uppsatsens 
disposition. 
 

1.1 Problem 1: Organisationers ständiga behov av ny kunskap och 
kompetent personal 

Dagens samhälle blir allt mer fokuserat på nytänkande och snabba förändringar. 
Konkurrensen om kunder och marknadsandelar ökar och kraven på organisationer blir 
allt hårdare. Det innebär att det blir viktigt för en organisation att ha kompetenta 
medarbetare som kan bidra till organisationens utveckling. Jag tror att en förutsättning 
för att uppnå detta är att organisationen har ett klimat och en kultur som uppmuntrar och 
stimulerar medarbetarna till lärande och utveckling. Under sådana förutsättningar tror 
jag att möjligheterna att locka till sig kvalificerade medarbetare med stort intresse för 
kontinuerlig utveckling ökar. En annan vinst är att den personal som redan finns i 
organisationen ständigt utvecklas och därmed bidrar med ny kunskap och får ny 
inspiration. Ur många organisationers synvinkel är det primära syftet att nå bättre 
resultat, men i rollen som personalvetare ser jag även stora vinster ur ett 
individfokuserat perspektiv eftersom jag tror att människan mår bra av att utvecklas och 
lära nytt under hela livet. Dessutom är jag övertygad om att personal som mår bra, 
presterar bättre och därmed genererar bättre resultat för organisationen. 
 

Problem 2: Många organisationer står inför stora pensionsavgångar  

Ett annat aktuellt problem idag är de stora pensionsavgångarna som i viss mån redan 
inletts och som väntas eskalera inom några år. I en artikel i Dagens Nyheter beskrivs 
scenariot som ”den stora utmarschen från arbetsmarknaden” (Andersson, 2002). I ett 
pressmeddelande från Kommunförbundet (1999-02-12) framgår det att kommunerna 
kommer att ha stora rekryteringsbehov fram till år 2010 och behöva rekrytera upp emot 
625 000 medarbetare. Professor Rolf Ohlsson, befolkningsforskare vid Lunds 
universitet beskrev redan 1998 hur de stora pensionsavgångarna kan komma att bli en 
”jättesmäll på arbetsmarknaden” (Ohlsson, 1998). Han menade vidare att utöver 
dräneringen på arbetskraft på arbetsplatserna kommer detta att innebära kraftiga 
kulturkrockar eftersom föråldringstakten på kunskap i dagens arbetsliv är snabb och 
många 40-talister i chefspositioner upplever att nyanställda unga medarbetare är mer 
kompetenta än de själva inom många områden, allt ifrån IT-kunskaper till 
vårdvetenskap. 
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1.2 Dubbelriktat mentorskap – en lösning av de båda problemen? 

När jag och min studiekamrat under 2001 fick i uppdrag att i vår kandidatuppsats 
utvärdera traineeprogrammet i en svensk koncern, med fokus på individernas 
utveckling, framkom många intressanta områden som kan leda till ökat lärande 
(Holmqvist & Rödseth, 2001). Bland annat fanns det en tydlig önskan hos 
traineeutbildningens deltagare om att införa någon typ av mentorskap inom 
organisationen. Eftersom mitt uppdrag var fokuserat på utvärdering av 
traineeprogrammet hade jag då inte möjlighet att gå in djupare på teorier om 
mentorskap, men det var i detta skede som jag fick idén att studera mentorskap i min 
magisteruppsats. 
 
Den uppfattning jag tidigare har fått från bland annat media, managementlitteratur och 
olika företagskontakter är att mentorprogram ur organisationens perspektiv inrättas för 
att säkerställa den interna chefsförsörjningen och att fokus ligger på att en äldre, erfaren 
chef lotsar en ”påläggskalv” upp genom organisationen. Relationen mellan 
mentorprogram och karriär fokuseras starkt. I en studie av mentorskap gjord av Barton 
Cunningham och Eberle (1993) framkom det att väldigt få mentorer och adepter (1 av 9 
respektive 1 av 13) identifierade vinster för mentorerna med mentorskapet.  
 
För att hitta en gemensam lösning på de båda problemen – det ständiga behovet av ny 
kunskap samt problematiken med stora pensionsavgångar och kunskap som går förlorad 
- började jag fundera kring hur de äldre och mer erfarna medarbetarnas kunskap och 
kompetens kan tillvaratas inom organisationerna, samtidigt som de äldre får ta del av ny 
kunskap från kollegor med en nyare examen. Under min studietid har jag tagit del av 
olika teorier om individuellt och organisatoriskt lärande och kontinuerlig utveckling 
inom arbetslivet och utifrån dessa teorier tror jag att användningsområdet för 
mentorprogram skulle kunna utvidgas och därmed generera andra vinster för 
organisationer än chefsförsörjning. Jag tror också att välplanerade mentorprogram som 
fokuserar på ett ömsesidigt lärande, till skillnad från det traditionella upplägget där 
mentorn agerar lärare och adepten är elev, kan leda till en större individuell och 
organisatorisk utveckling och därmed generera alternativa vinster än de traditionella 
chefsförsörjnings- och karriäraspekterna. Med dessa vinster skulle mentorprogram vara 
motiverat inom i stort sett alla organisationer. 
 

1.3 Kontakten med Stockholms stadsbibliotek 

När jag hade skrivit merparten av mina teoriavsnitt med utgångspunkt i aktuell 
forskning om individuellt och organisatoriskt lärande, gruppdynamik och teorier om 
mentorskap fick jag via mitt HR-nätverk tips om en artikel i DIK-forum (Almerud, 
2003) som redogjorde för generationsväxlingsprojektet Genväx inom Stockholms 
stadsbibliotek, SSB. Projektet innehöll bland annat ett dubbelriktat mentorprogram för 
kunskapsöverföring vilket låg i linje med mina tankar kring hur användningsområdet för 
ett mentorprogram kan utvidgas. Jag tog kontakt med projektledaren Agneta Ehnmark 
och berättade om min uppsats. Jag förklarade att det jag främst intresserade mig för var 
att ta reda på hur deltagarna, både adepter och mentorer upplever sitt lärande i relation 
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till mentorprogrammet. När projektledaren hade tagit del av mina idéer och mitt 
material fick jag klartecken att göra en empirisk studie av projektet.  
 

1.4 Syfte 

Att inom ramen för SSBs mentorprogram studera mentorers och adepters lärande.  
 

1.5 Forskningsfrågor 

För att uppnå mitt syfte ställer jag följande forskningsfrågor: 
• Hur upplever deltagarna i SSBs mentorprogram sitt lärande? 
• Vad finns det för likheter och skillnader mellan mentorers och adepters lärande? 
• Vad är det som lärs? 
• Hur sker lärandet? 
 

1.6 Uppsatsens målgrupp 

Uppsatsens målgrupp är: 
• Deltagarna i studien och andra intresserade inom SSB. 
• Studenter som inriktar sina studier på arbetslivspedagogik eller närliggande 

områden. 
• Personer som vill hitta en bra lösning för kunskapsöverföring och 

kompetensutveckling inom sin organisation och som vill veta vilka vinster ett 
dubbelriktat mentorprogram kan medföra samt vad man bör tänka på vid 
planering och genomförande av ett mentorprogram. 

• Andra personer som intresserar sig för kompetensutveckling. 
 

1.7 Disposition 

Nedan följer en överblick över uppsatsens disposition; 
 
I kapitel 2 beskriver jag hur litteratursökningen till den teoretiska delen av uppsatsen har 
gått till samt redogör för utgångspunkterna och genomförandet av den empiriska studien 
och diskuterar metodkvaliteten. 
 
I kapitel 3 redovisas teorier om mentorskap och lärande. Jag redogör också för min syn 
på det som framkommit om mentorskap i teoridelen. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning. 
 
I kapitel 4 redogör jag för min empiriska studie med bakgrundsfakta om organisationen 
och intervjupersonerna samt presenterar vad som framkommit vid intervjuerna. Jag 
reflekterar också över SSBs upplägg av mentorprogrammet i relation till teoridelen. 
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Kapitel 5 innehåller min analys av intervjupersonernas lärande i relation till aktuell 
forskning inom uppsatsens område. Vidare analyserar jag vad som har lärts och hur 
lärandet har skett. Avslutningsvis diskuteras vilka vinster den här inriktningen på ett 
mentorprogram kan ha för organisationer generellt samt hur man kan gå vidare med 
fortsatt forskning kring mentorskap och organisatoriskt lärande. 
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2 Metod 

Metodkapitlet inleds med en redogörelse för tillvägagångssättet vid arbetet med den 
teoretiska ramen för uppsatsen. Därefter beskrivs den empiriska studiens 
utgångspunkter och genomförande. Slutligen följer en diskussion om metodkvaliteten i 
den empiriska delen av uppsatsen. 
 

2.1 Utgångspunkter för teorikapitlet 

Detta avsnitt inleder jag med att redogöra för mitt tillvägagångssätt vid sökning och 
urval av litteratur samt hur litteraturbearbetningen har skett. Slutligen redogör jag för 
min tolkning och värdering av litteraturen. 
 

2.1.1 Litteratursökning 
För att hitta vetenskapliga och relevanta artiklar från forskningstidskrifter har jag genom 
Lunds universitetsbibliotek sökt i Educational Resources Information Center (ERIC) 
och Social Sciences Citation Index (SSCI) efter artiklar som behandlar mentorskap och 
lärande. Vid litteratursökningen har jag använt mig av kurslitteratur från PA-
programmet, källor som jag har kommit i kontakt med vid tidigare uppsatsarbeten samt 
av databasen Libris, och de lokala databaserna vid Stockholms stadsbibliotek och 
Stockholms universitetsbibliotek. Jag har sökt på ord inom området för mentorskap, 
karriärutveckling, coaching, lärande och organisatoriskt lärande samt olika 
kombinationer av dessa. Genom att titta på titlar och försöka bedöma deras relevans för 
mitt syfte gjordes ett första urval, men de flesta träffar lånade jag hem för att göra en 
mer noggrann kontroll av källans relevans och kvalitet. Jag har även utgått från 
referenslistor i lånad och egen litteratur för att hitta relevanta källor.  
 

2.1.2 Urvalskriterier 
Vid urvalet av litteraturen utgick jag ifrån begreppen vetenskaplighet, aktualitet och 
bredd. 
 
När det gäller de vetenskapliga aspekterna på källorna har jag tagit hänsyn till vem 
författaren är, till exempel gällande akademisk bakgrund. De urvalskriterier som jag 
utgår ifrån förespråkas bland annat av Merriam (1988). 
 
Grundtanken har varit att i så stor utsträckning som möjligt välja bort litteratur som inte 
uppfyller vetenskapliga kriterier som till exempel referenser och litteraturförteckning. I 
kapitlet om mentorskap är dock ett av målen att redogöra för synen på mentorskap både 
ur ett historiskt perspektiv och i nutid. Den övervägande delen av den litteratur som 
finns om synen på mentorskap idag är framförallt böcker som benämns 
”managementlitteratur”. Eftersom dessa källor speglar näringslivets syn på mentorskap 
anser jag det relevant att även redogöra för innehållet i några av dessa källor trots att de 
inte fullt ut uppfyller kravet på vetenskaplighet.  
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Beträffande aktualiteten har jag försökt välja litteratur som skulle kunna ge en så aktuell 
bild som möjligt av de olika teoretiska områdena. Det finns dock källor av något äldre 
datum som fortfarande är aktuella och relevanta och i dessa fall har tidsaspekten blivit 
sekundär. 
 
Bell (1993) anser att det är viktigt att inte bara refererar till källor som stärker de egna 
åsikterna utan försöka balansera litteratururvalet för att få en större bredd. Med detta i 
åtanke har jag försökt hitta litteratur som belyser mina teoriområden utifrån olika 
synvinklar. I mentorskapslitteraturen har olika syn på mentorskap framkommit, men när 
det gäller lärandeteorierna har det varit svårt att hitta källor som helt kontrasterar de 
källor jag har redogjort för. 
 

2.1.3 Litteraturbearbetning 
Litteraturbearbetningen har skett på olika sätt beroende på område. Eftersom jag sedan 
tidigare har en del kunskap om individuellt lärande och gruppsamarbete hade jag en 
ganska god överblick över aktuell forskning inom det området. När det gäller områdena 
organisatoriskt lärande och mentorskap läste jag däremot inledningsvis litteraturen 
översiktligt för att skapa mig en helhetsbild av dessa begrepp. I all litteraturbearbetning 
har jag strävat efter att hitta både likheter och avvikelser hos de olika forskarna för att 
kunna redogöra för detta i mina teorikapitel. Utifrån den första litteraturgenomgången 
samt mina tidigare kunskaper växte tematiseringen av materialet till de olika kapitlen 
fram. I den del av teorikapitlet som omfattar mentorskapsteorier gör jag en avslutande 
reflektion kring det som framkommit medan mina egna reflektioner i relation till övrig 
litteratur presenteras i analysdelen.  
 

2.1.4 Källkritik av teoretiska källor 
Thurén (1986) argumenterar för vikten av att se till en källas tendens. Jag har gått 
igenom referenserna i mina källor för att försöka undvika den snedhet i urvalet som kan 
uppstå genom att flera källor har många gemensamma referenser. Om detta kan 
undvikas innebär det att litteratururvalet får en större bredd. 
 
Jag har också tittat på respektive författares beroende och perspektiv. Eftersom alla 
källor anses vara påverkade utifrån, finns det inte något absolut oberoende inom 
kvalitativa studier (Repstad, 1993). För att försöka minimera påverkansfaktorerna har 
jag valt att främst använda primärkällor. Risken är annars att mina tolkningar grundar 
sig på sekundärkällor, vilka i sin tur är beroende av andra källor. I det fall jag har använt 
mig av källor som är både primära och sekundära har jag försökt att använda flera 
alternativa källor inom teoriområdet. På så sätt har jag fått en bredare bild av området 
och därmed blivit mer oberoende än om jag hade utgått ifrån enbart en källa. När det 
gäller perspektiv har jag främst utgått från källor med pedagogiskt perspektiv, men vissa 
källor har ett ekonomiskt, psykologiskt eller tvärvetenskapligt perspektiv. Som jag 
nämnt tidigare (2.1.2) har jag även använt mig av ”managementlitteratur” för att 
förmedla den bild av mentorskap som finns i handböcker skrivna för näringslivet, som 
inte har någon djupare teoretisk bas. 
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2.2 Utgångspunkter för den empiriska studien 

Avsnittet behandlar valet av ansats i uppsatsens samt min förförståelse inom ämnet. 
 

2.2.1 Kvalitativ empirisk studie 
Enligt Wallén (1996) syftar kvalitativa studier till att undersöka karaktären på en 
företeelse samt hur den ska identifieras. Han skriver att en del forskare anser kvalitativa 
studier vara subjektiva och oprecisa medan andra anser kvalitativa studier vara de enda 
meningsfulla. Han menar att kvalitativa studier krävs när mångtydiga, vaga, subjektiva 
och omätbara områden, till exempel känslor, föreställningar och upplevelser undersöks. 
Kvale (1997) menar att kvalitativa intervjuer passar bra när man vill få förståelse för 
och beskriva hur individer tänker och känner och vilka erfarenheter de har. 
 
Repstad (1993) skriver att kvalitativa metoder syftar till att karakterisera framträdande 
drag och egenskaper hos ett fenomen. Han menar att kvantitativa metoder innebär att 
man använder siffror för att göra jämförelser och se samband, och det är en typ av 
undersökning som går på bredden. Vid kvalitativa metoder är det tvärtom en studie som 
görs på djupet då en eller några få miljöer studeras som en helhet med alla sina nyanser. 
Vidare är det inte utifrån siffror, utan i texten som man jämför och ser samband samt 
gör analys och tolkning. För att nå en djupare förståelse för mentorskap i relation till 
lärande anser jag det mest lämpligt att göra en kvalitativ studie med hjälp av intervjuer. 
 

2.2.2 Förförståelse 
Det finns, enligt Cohen och Manion (1989) risk för att en forskares intresse, motivation, 
historiska nyfikenhet och utbildningsbakgrund påverkar både urval, problem och 
tolkning av fakta. Repstad (1993) menar att varje samhällsmedlem tolkar allt som sker 
utifrån sympatier och antipatier på moraliska, estetiska och andra grunder. Det är därför 
viktigt att vara medveten om, och öppet redogöra för sin förförståelse inom det 
studerade området. Poängen med att ha ett öppet sinne är att man är beredd att ändra sin 
förförståelse när man möter ny kunskap och tar del av nya erfarenheter (ibid). 
 
Min uppfattning är att kontinuerligt lärande och utveckling ofta är positivt för både 
individ och organisation. Jag tror också att organisationer i mycket högre grad skulle 
kunna ta tillvara personalens kompetens genom ett ömsesidigt utbyte av kunskap. 
Samtidigt som jag är medveten om min egen förförståelse har jag ändå varit öppen för 
avvikande teorier som skulle kunna förändra mina åsikter. 
 

2.3 Genomförande av empirisk studie 

Avsnittet inleds med en redogörelse för hur jag har gått tillväga vid insamlingen av 
empiriska data, hur urvalet av intervjupersoner gjordes samt hur intervjumaterialet 
dokumenterades och bearbetades. Kapitlet avslutas med källkritik av de empiriska 
källorna. 
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2.3.1 Datainsamlingsmetod 
När jag hade kommit i kontakt med projektledaren för SSBs mentorprogram och 
Genväx, Agneta Ehnmark, och fått klartecken att göra en empirisk studie av 
mentorprogrammet träffades vi för att jag skulle få mer information om projektet och 
om verksamheten i stort. Träffen var ingen intervju men jag hade med mig ett underlag 
med frågor som jag inte ville missa att ställa (Bilaga 1). Vid mötet fick jag ta del av 
material om mentorprogrammets syfte och mål, utvärderingen av mentorprogrammet 
och en sammanställning av genväxprojektet. Jag fick i min tur beskriva mina tankar 
kring min undersökning och vad syftet var. För att få djup i undersökningen ville jag 
genomföra djupintervjuer med några deltagare istället för att till exempel dela ut enkäter 
till alla mentorer och adepter.   
 

2.3.2 Urval av intervjupersoner 
Mentorprogrammet var från början ett pilotprojekt som innefattade 13 par (se vidare 
presentation av mentorprogrammet, 4.3). ”Pilotåret” avslutades våren 2003 och det var 
med ett urval av dessa deltagare som jag ville göra intervjuer eftersom de var klara med 
sitt år. För att intervjuerna och bearbetningen av materialet skulle bli möjliga att 
genomföra tidsmässigt, i relation till uppsatsens omfång, gjorde jag uppskattningen att 6 
intervjuer, utöver samtalet med projektledaren var rimligt. Jag bad projektledaren ge 
mig namn på 3 adepter och 3 mentorer. För att jag skulle få så stor variation mellan 
intervjupersonerna som möjligt hade jag några önskemål till henne. De kriterier jag ville 
att hon tillgodosåg i urvalet var att intervjupersonerna skulle arbeta inom olika delar av 
SSB, inom olika typer av verksamhet och att de hade följt hela mentorprogrammet och 
fortfarande arbetade inom SSB. Av etiska skäl ville jag inte heller att det skulle finnas 
något par bland intervjupersonerna som haft varandra som mentor respektive adept. 
Orsaken till det sistnämnda önskemålet var att intervjupersonerna skulle känna sig fria 
att prata om sin mentor/adeptrelation utan att jag skulle veta om vem motparten i 
respektive relation var. Projektledaren skickade en lista med sex personer som jag e-
mailade till och informerade om min undersökning (Bilaga 2). Därefter tog jag kontakt 
med var och en och bokade in intervjuer.  
 
Jag är medveten om risken med att låta projektledaren göra urvalet eftersom det kan ge 
upphov till en misstanke om att urvalet sker utifrån eventuella åsikter som 
projektledaren vill ska komma fram i undersökningen. Eftersom SSB hade gjort en 
utvärdering av projektet, i vilken alla adepter och mentorer deltog, upplevde jag inte att 
det skulle finnas någon vinst för projektledaren att välja ut personer som skulle medföra 
att min undersökning fick ett snedvridet resultat. Jag har också tagit del av den 
utvärdering som har gjorts av SSB med alla deltagare i projektet och kan inte se att den 
ger en annan bild av projektet än den som jag har fått av mina intervjupersoner. Vidare 
görs min undersökning inte på uppdrag från SSB utan på mitt eget initiativ och den ska 
således inte ligga till grund för något beslut inom organisationen. Vid mina intervjuer 
framkom både positiva och negativa åsikter om programmet samt förslag på 
förbättringsmöjligheter. Eftersom entusiasmen för programmet och upplevelsen av den 
egna utvecklingen till följd av mentorprogrammet varierade mellan mina 
intervjupersoner upplever jag inte att urvalet har gjorts för att vinkla resultatet. 
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Urvalssättet att handplocka intervjupersoner kallas för subjektivt urval och innebär att 
man väljer ut personer som man tror kan bidra med mest värdefull information 
(Denscombe, 1998). För mig var de största fördelarna att jag fick stor variation i 
verksamhetsområde för respektive intervjuperson. Mina intervjupersoner arbetade både 
inom stora och små bibliotek och hade erfarenhet av olika typer av arbetsuppgifter och i 
vissa fall även av specialbiblioteksverksamhet. Om jag istället hade gjort ett slumpvis 
urval hade jag inte varit garanterad denna spridning på intervjupersonerna och 
möjligheten att generalisera resultaten hade då minskat. En fördel med slumpvis urval 
hade varit att det inte hade kunnat gå att misstänka en snedvinkling i resultatet, men 
nackdelen hade varit att jag inte hade fått samma bredd i underlaget.  
 

2.3.3 Konstruktion av intervjumall 
Ytterligheterna mellan olika typer av intervjuer är helt strukturerad respektive helt 
ostrukturerad intervju. Jag valde att använda vad Denscombe (1998) kallar en 
semistrukturerad intervju. Det innebär att den som intervjuar har ett underlag med 
frågor som ska beröras men att intervjun mer har upplägget av en dialog och att 
ordningsföljden i intervjun blir sekundär till förmån för intervjupersonens möjlighet att 
prata fritt och utveckla sina tankar. Vidare hade jag själv möjlighet att ställa följdfrågor 
som inte fanns med i min intervjumall, då jag tyckte att det fanns intresse för det. 
 
När jag påbörjade konstruktionen av intervjumallen (Bilaga 3) hade jag inledningsvis en 
mängd frågor och områden som jag hade velat beröra. Jag insåg dock att jag var 
tvungen att kraftigt skära i antalet frågor och diskussionsområden för att intervjun inte 
skulle överstiga den angivna tidsåtgången på 1-1½ timmer per intervju och för att 
materialet skulle bli möjligt och relevant att bearbeta. Jag valde i samband med detta 
också bort delar av mitt ursprungliga syfte, för att det skulle bli möjligt att uppfylla 
omfångsmässigt. 
 

2.3.4 Dokumentation av data 
Enligt Kvale (1997) bör tilltänkta intervjupersoner få så tydlig information som möjligt 
om syftet med intervjun och studien. Redan i mitt utskick per e-mail till 
intervjupersonerna informerade jag kortfattat om mig själv och om syftet med min 
studie (Bilaga 2). Jag informerade även om att jag hade för avsikt att använda en 
bandspelare under intervjun samt att allt material skulle komma att behandlas 
konfidentiellt. Alla tilltänkta intervjupersoner ville deltaga i undersökningen. 
Överenskommelsen om tid för intervjun gjordes per telefon och i något fall per e-mail. 
Alla intervjuer genomfördes på respektive intervjupersons arbetsplats, framförallt för att 
i stort sett alla arbetade en bit utanför centrum och jag ville inte att de skulle behöva åka 
någonstans för att deltaga. 
 
Vid ankomsten till respektive arbetsplats inledde jag med att småprata lite kring 
biblioteket, ställde frågor kring storlek, struktur och liknande. Detta gjorde jag av 
intresse men också för att ge ett personligt första intryck och arbeta upp en trygg 
relation. Varje intervju inleddes sedan med att jag frågade om personen var intresserad 
av att höra lite mer om mig och min bakgrund samt om uppsatsarbetet, vilket alla 
intervjupersoner var intresserade av. Återigen nämnde jag att bandinspelningen enbart 
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fungerade som stöd för mitt eget minne och att allt material skulle behandlas 
konfidentiellt. Jag tog också stödanteckningar under samtalets gång, främst som 
säkerhet ifall något skulle gå fel med bandinspelningen. Eftersom intervjuerna hade en 
semistrukturerad karaktär (se 3.2.3) lät jag samtalen flyta förhållandevis fritt och följde 
upp intressanta ämnen som uppkom under intervjuns gång. Detta tillvägagångssätt 
medförde att några intervjuer följde intervjuguidens ordning och innehåll mer än andra. 
Min upplevelse är att jag får ut mest av en intervju om jag undviker att gå in och styra 
eller avbryta intervjupersonen. Innan respektive intervju avslutades kontrollerade jag 
dock att frågorna i intervjumallen hade berörts. Varje intervju avslutades med att jag 
frågade om personen hade några ytterligare kommentarer eller frågor. 
 

2.3.5 Bearbetning av data 
Utifrån bandupptagningarna skrev jag ut varje intervju i sin helhet. När alla intervjuer 
var utskrivna läste jag först igenom dem för att friska upp mitt minne och få en 
helhetsbild. Därefter gick jag igenom varje intervju i detalj och markerade i marginalen 
de områden som var jag ansåg relevanta för mitt syfte, framförallt utsagor om 
upplevelsen av lärande och om programmet i sin helhet. Några av områdena kunde 
sedan slås ihop till en och samma kategori medan andra områden var en kategori i sig 
själva. Varje kapitel i empiridelen skrevs sedan utifrån respektive kategori. För att 
intervjupersonernas utsagor inte skulle bli möjliga att känna igen bearbetade jag allt 
intervjumaterial samtidigt. Då jag har tagit med citat har jag inte skrivit ut vem av 
intervjuperson som har sagt vad för att det inte ska finnas risk för att intervjupersonerna 
går att känna igen. Gällande objektiviteten i detta led, se vidare i kapitlet om 
metodkvalitet nedan.  
 

2.4 Metodkvalitet 

Enligt Kvale (1997) kan litteratur om intervjuteknik ge vissa riktlinjer om 
tillvägagångssättet vid en intervju men han menar att praktik är bästa sättet att utvecklas 
som intervjuare. Min erfarenhet i rollen som intervjuare är ganska omfattande. Under 
studietiden deltog jag i kurserna ”Samtals- och intervjuteknik” samt ”Rekrytering och 
urval av personal” på Institutionen för Psykologi vid Lunds universitet. I 
kurslitteraturen ingick ett flertal böcker om samtal och intervjuer, men det är de 
praktiska bitarna av kurserna som främst har utvecklat min förmåga att samtala i olika 
former. Särskilt den förstnämnda kursen gav mig praktiska redskap och mycket övning i 
olika typer av samtalssituationer. Bland annat spelades alla samtalssituationer in på 
videoband så att läraren och den övriga gruppen kunde utvärdera och ge feedback på 
min prestation i de olika samtalen. Under studietiden arbetade jag även på ett 
rekryteringsföretag vid sidan av studierna, vilket innebar att jag genomförde intervjuer 
med chefskandidater. Ett annat sidoarbete jag hade var att rekrytera och utbilda 
reseledare, vilket gav mycket övning i samtalsteknik och i att ”känna in” en person. Nu 
har jag en fast tjänst sedan tre år tillbaka och jag arbetar då med alla typer av 
personalfrågor, vilket innebär många skiftande samtalssituationer dagligen. Några 
exempel är handledning av, och svåra samtal med personal och kunder samt 
utvecklingssamtal, anställningsintervjuer och konflikthantering. Det jag framförallt 
känner att jag har utvecklat är att jag kan använda tystnaden i ett samtal och att jag inte 
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är rädd för att låta intervjupersonen tänka efter innan han/hon svarar. Jag upplever också 
att jag har utvecklat min förmåga att följa upp intressanta trådar i en intervju och att 
kontinuerligt under samtalet sammanfatta och få bekräftat att jag har uppfattat 
intervjupersonens utsagor rätt.  
 
Den kvalitativa forskningens motsvarighet till reliabilitet, validitet och precision inom 
den kvantitativa forskningen är enligt Patel och Tebelius (1987) kraven på trovärdighet, 
rimlighet och samvetsgrannhet. För att säkra vetenskapligheten i uppsatsen har jag 
utgått från deras teorier. 
 
Gällande trovärdighet betonas vikten av att både informationssamlandet och 
materialtolkningen är pålitlig och att forskaren har argument för detta. För att läsaren 
ska få en möjlighet att själv bedöma trovärdigheten i uppsatsen har jag strävat efter att 
vara noggrann vid insamlingen av material samt tydligt redogöra för varje steg och 
medvetet val jag har gjort under arbetets gång. Repstad (1993) menar att det inte finns 
någon objektiv och förutsättningslös tolkning inom den kvalitativa forskningen, men jag 
har ändå haft som mål att göra så medvetna tolkningar som möjligt, bland annat genom 
att redogöra för min förförståelse (2.2.2) samt att under arbetets gång vara medveten om 
den. Det är dock min uppfattning att den här typen av informationssamling påverkas av 
vad den som genomför intervjun eftersöker och intresserar sig för samt vilken 
bakgrundskunskap och syn på undersökningsområdet, i mitt fall lärande och utveckling, 
man har.  
 
Målet vid kvalitativa studier är enligt Repstad (1993) inte att pröva teorier utan att göra 
dem trovärdiga och att tydliggöra dem. I förhållande till verkligheten måste de 
tolkningar som görs i en studie vara rimliga. För att läsaren själv ska kunna avgöra 
rimligheten i min analys har jag strävat efter att tydligt bygga den på den teori som 
presenteras i uppsatsen. 
 
Jag har också arbetat utifrån Patel och Tebelius (1987) resonemang kring 
samvetsgrannhet. De menar att en forskare inte får utelämna information som är 
motsägelsefull, eller som på något sätt inte passar in. Alla teorier måste belysas, vare sig 
de stödjer eller kastar omkull de resultat man har förväntat sig. Med grund i detta har 
jag, för att inte ge en snedvinklad bild, varit noga med att redogöra för alla 
intervjupersonernas utsagor inom ramen för mitt syfte. Således presenterar jag självklart 
även åsikter från intervjupersoner som till exempel är mindre entusiastiska till delar av 
genväxprojektet eller som inte upplever en lika tydlig utveckling som andra. Jag har 
också försökt låta intervjupersonerna ”komma till tals”, omskrivet eller med citat, 
ungefär lika mycket i redovisningen av intervjuerna. 
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3 Teoretisk referensram 

I teorikapitlet presenteras teorier om mentorskap och lärande som är relevanta för den 
empiriska studien. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den teori som har störst 
relevans för min studie. 
 

3.1 Mentorskap 

Kapitlet inleds med en redogörelse för begreppet mentorskap - dess bakgrund och olika 
innebördsmässiga definitioner. Vidare beskrivs aktuell forskning om mentorns och 
adeptens roller samt vad ett mentorskap bör innehålla och hur det bör planeras. Jag 
redogör också för forskning som behandlar negativa aspekter på mentorskap. Kapitlet 
om mentorskap avslutas med reflektioner kring det presenterade materialet. 
 

3.1.1 Bakgrund och definitioner 
Enligt Svenska Akademiens ordlista (1998) betyder mentor handledare och uppfostrare, 
medan begreppet adept har innebörden lärjunge. Ordet mentor går tillbaka ända till den 
grekiska mytologin där Odysseus utsåg en man vid namn Mentor till beskyddare, lärare, 
rådgivare och vän åt sin son, då han själv gav sig av ut i krig. Det var vanligt att 
grekerna såg till att de unga männen hade en mentor eftersom de ansåg att kultur, 
färdigheter och värderingar lärs direkt från andra människor som man ser upp till. Olika 
hantverk har historiskt sett också lärts vidare genom ett lärling/mästare förhållande 
(Murray & Owen, 1991).  
 
Idag beskrivs mentorskap oftast som ett sätt för företag att utveckla de individer som är 
tilltänkta för en högre position inom organisationen och därmed säkra 
chefsförsörjningen (Nilsson, 2000). 
 
Murray och Owen (1991) definierar mentorskap som: 
 

En medveten kombination till ett par av en person, som är kunnigare eller mera erfaren, och en 
annan person, som är mindre kunnig eller erfaren. Det överenskomna målet är att den mindre 
kunniga personen skal få lära och utveckla vissa kompetenser (s 6).  
 

Det primära målet är alltså enligt Murray och Owen (1991) att systematiskt utveckla 
kompetenser och ledarskapsförmåga hos de mindre erfarna individerna inom 
organisationen. De menar att en organisation som kan erbjuda få möjligheter till 
avancemang, inte bör satsa på mentorprogram eftersom avsaknaden av 
befordransmöjligheter kan leda till frustration för deltagarna. De menar också att många 
adepter ser deltagandet i ett mentorprogram som ett löfte om befordran.  
 
Lindgren (1997) anser att: 
 

Mentorskap innebär att två personer, en mentor och en adept, har kommit överens om att uppnå 
överenskomna mål. Mentorn ska vara en erfaren och omdömesgill person med bred och god 
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livserfarenhet, som genom sin kunskap och erfarenhet, engagerat och varmhjärtat vill ge stöd och 
bidra till en yngre persons personliga utveckling och avancemang (s 281). 

 
Lindgren (1997) menar att ett väl fungerande mentorskap ska vara utvecklande för såväl 
mentor som adept. Vidare redogör hon för distinktionerna mellan mentorskap och 
handledning. Hon menar att handledning framför allt handlar om att förbättra 
studieresultat medan mentorskap ska generera självförtroende och utveckla adeptens 
personlighet. Mentorn ska vara mer lyssnande än rådgivande. Den största skillnaden 
mellan mentorskap och handledning menar hon är att mentorskapet bygger på en 
oberoende relation mellan mentorn och adepten, medan det vid handledning som är 
kopplad till undervisning föreligger ett beroendeförhållande. 
 
Några av de mål som Hultman och Sobel (1994) tar upp med mentorskap är att utveckla 
bättre ledare, ge stöd åt yngre medarbetare, skapa bra relation mellan gammal och ung, 
utveckla nätverk, knyta till sig och behålla goda medarbetare samt bibehålla en god 
företagskultur. Kram (1983) menar att ett mentorskap har potential att stärka 
karriärutveckling och psykosocial utveckling för både mentor och adept.  
 
I en forskningsstudie genomförd av Siegel och Reinstein (2001) definieras mentorskap 
som ett organisatoriskt lärsystem i vilket mentorer och adepter formar nätverk som kan 
möjliggöra ideologiska förändringar. De menar att i dagens snabbt föränderliga 
samhälle med ständiga omstruktureringar i organisationer kan mentorskap bli en källa 
för bekräftelse och självkänsla, samt minska de stressymtom som kan uppstå vid en 
omorganisation. De vinster som förs fram förutom minskad stress och möjligheten att 
fortare finna sig till rätta i en ny organisationskultur är minskad frustration, mindre 
frånvaro och en minskning i planer på att byta arbete. De menar att organisationer borde 
utvidga mentorprogrammen till att omfatta individer i alla karriärnivåer. 
 
Lindgrens (2000) studie visar att deltagandet i det av henne undersökta mentorprojektet 
upplevdes som givande och stimulerande. Tron på den egna förmågan stärktes och 
adepterna upplevde personlig utveckling, ökad målinriktning och ökad självförtroende 
på grund av mentorskapet. Även mentorerna tyckte att de hade fått nya erfarenheter och 
ny kunskap som ett resultat av mentorprogrammen. De ansåg sig bland annat ha fått en 
ökad förståelse för andra människor samt en utvecklad förmåga att vara lyhörd. 
 
Darwin (2000) menar att den befintliga forskningen kring mentorskap är enkelspårig 
och i stor utsträckning fokuserar på vad hon kallar ett funktionalistiskt perspektiv. 
Enligt detta perspektiv ses mentorskap som en rationell och hierarkisk process som ofta 
involverar en äldre mentor och en yngre adept. Relationen är ofta ojämlik och innefattar 
en exploaterande maktrelation som har som mål att behålla ”status quo”. Enligt det 
funktionalistiska perspektivet ses mentorskap som något som leder till karriärmässig 
framgång och högre lön. I många århundraden har mentorskap använts som ett redskap 
för att förmedla yrkeskunskap, behålla en viss företagskultur, uppmuntra talang och för 
att säkra framtida ledarskap inom organisationen. Dessa underförstådda traditionella 
användningsområden för mentorskap menar hon är obestridda antaganden om kunskap 
och makt. Många organisationer har intresserat sig för mentorskap sedan forskning har 
visat att det var sammanlänkat med karriär, personlig mognad, ledarskapsutveckling och 
ökad produktivitet i organisationen.  
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Som kontrast till det funktionalistiska perspektivet förespråkar Darwin (2000) ett 
radikalt humanistiskt perspektiv på mentorskap. Hon menar att ett mentorskap sett 
utifrån detta perspektiv är mycket bredare och går långt förbi effektivitetsfokuseringen i 
det funktionalistiska perspektivet. Detta innebär att mentorskap blir ett dynamisk, 
kreativt partnerskap mellan två jämlikar och att relationen grundar sig på öppenhet, 
känslighet och dialog. Utifrån detta perspektiv kan deltagarna interagera och därmed 
lära av varandra. Eftersom forskningen idag fortfarande främst sker utifrån det 
funktionalistiska synsättet med fokus på effektivitet och ekonomiska vinster kommer 
den största utmaningen för organisationer framöver bli att bryta sig loss från de gamla 
värderingarna och styrgrunderna vilka har sin grund i en helt annan typ av arbetsliv och 
riskerar att fungera som en barriär istället för ett redskap för lärande (ibid). 

 

3.1.2 Mentorns och adeptens roller 
Murray och Owen (1991) menar att några av de uppgifter som ligger på mentorns bord 
är att informera om organisationens struktur, ge feedback, coacha gällande särskilda 
färdigheter och om hur man ska fungera i organisationen, hjälpa till med adeptens 
karriärplanering samt att vara en lyssnare vid personliga kriser och problem. Franzén 
och Jonsson (1994) menar att mentorn genom mentorskapet får möjlighet att reflektera 
kring sitt agerande och sin roll både som person och som chef, vilket leder till både 
personlig och professionell utveckling. Enligt Hultman och Sobel (1994) innebär 
mentorns roll att vidga adeptens vyer, vara ett bollplank, en förebild, en lärare och vän. 
Med sina kunskaper, erfarenheter och vidare vyer kan mentorn ge underlag för och 
ställa frågor som utvecklar adepten. De poängterar vikten av att ställa frågor trots att 
man kanske redan har ett par svarsalternativ att ge eftersom detta utvecklar adeptens 
förmåga att själv tänka kreativt och komma fram till lösningsförslag. Selander och 
Selander (1989) menar att det ingår i handledarens roll att fungera som ett stöd och en 
rådgivare som, till hjälp för adeptens utveckling, ger konstruktiv kritik på sådant som 
fungerar bra, respektive behöver förbättras i individens arbete. En av de viktigaste 
aspekterna är enligt Eby, McManus, Simon och Rusell (2000) att mentorn har ett stort 
intresse för att utveckla andra och själv besitter en kompetens som adepten kan ha 
glädje av att få ta del av. 
 
I Barton Cunningham och Eberles studie (1993) ansåg både mentorer och adepter att 
kommunikation, öppenhet, trygghet, nyskapande, målorientering och begreppsmässig 
orientering var viktiga komponenter i en mentorrelation. Adepterna ansåg att de 
viktigaste egenskaperna hos mentorerna var tålamod, tolerans och tillgänglighet medan 
mentorerna ansåg att deras viktigaste egenskaper var trygghet och pålitlighet. Gällande 
adepternas egenskaper ansåg mentorerna att det viktigaste var önskan att lära och 
utvecklas samt att ha ett intresse för människor. Adepterna å sin sida ansåg att viktiga 
egenskaper hos dem själva var målinriktning och begreppsmässig orientering. Även 
åsikterna om vilka delar som var viktigast i en mentorrelation gick delvis isär mellan 
adepter och mentorer i undersökningen. Medan adepterna betonade frekventa träffar 
med mentorn, ömsesidig respekt, fokus, flexibilitet och ömsesidigt ansvarstagande, 
ansåg mentorerna att atmosfären och det ömsesidiga ansvarstagandet var viktigast. 
Barton Cunningham och Eberle (ibid) konstaterar att gapet mellan vad som värderas 
högst av adepter respektive mentorer kan orsaka problem när man planerar ett 
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mentorprogram. Det är därför viktigt att klargöra förväntningar och definiera målen 
samt att ha en bra plan för utvärdering av programmet.  
 
I Lindgrens forskningsstudie (2000) framkom det att viktiga egenskaper hos en mentor 
är lyhördhet, ödmjukhet, öppenhet, empati, förståelse, personligt engagemang, förmåga 
att lyssna, stötta och ge råd. Att mentorn delar med sig av sina kunskaper och 
erfarenheter, att man har ett samarbete som grundas på förtroende och att adepten får 
feedback ansågs också vara av vikt.  
 
Kram (1983) menar att adepten kan stärkas i sin yrkesroll samt lära känna 
organisationskulturen genom sponsring, coaching, utmanande arbetsuppgifter och 
beskydd från sin mentor. Vidare ska mentorn bidra genom att vara en rollmodell och 
vän samt en person som kan bekräfta och stärka adepten i dennes yrkesroll. Mentorn i 
sin tur, kan vinna respekt för att ha bidragit till att utveckla en yngre förmåga, samt 
känner sig betydelsefull och beundrad av sin adept. 
 
Adeptens roll är att själv vilja ta ansvar för sin egen utveckling, ha potential att lyckas 
komma upp en eller flera nivåer i organisationen, visa intresse för utmanande uppdrag 
och nya ansvarsområden samt vara mottaglig för feedback och handledning (Murray & 
Owen, 1991). Lindgrens studie (2000) visar att viktiga egenskaper hos en adept är 
målmedvetenhet, öppenhet och personligt engagemang. Enligt Franzén och Jonsson 
(1994) innebär mentorskapet att adepten utvecklas både professionellt och personligt 
genom att ta del av de kunskaper och erfarenheter som mentorn har.  
 

3.1.3 Planering av ett mentorprogram 
Flera författare beskriver vikten av att noggrant planera och utvärdera en 
utbildningssatsning (t ex Jerkedal, 1970 och Forsberg, Hede, Lundmark & Söderström, 
1984). Murray och Owen (1991) anser att ett organiserat mentorskap bland annat ska 
innehålla kriterier och förfarande för att utse kompetenta mentorer, information för både 
mentorer och adepter om deras ansvar och roller, metoder för att kombinera mentorer 
och adepter med utgångspunkt i utvecklingsbehov och ömsesidig resonans, en ansvarig 
koordinator samt utvärdering för att möjliggöra erforderliga justeringar av programmet 
och för att bestämma resultatet för organisationen, mentorerna och adepterna.  
För den läsare som vill ha en mer utförlig översikt om teorierna kring planering och 
utvärdering av mentorprogram hänvisas till bilaga 4.  

3.1.4 Mentorskapets faser 
Kram har under de senaste decennierna ägnat sin forskning åt att studera mentorskap. 
Med grund i empiriska studier om mentorskap har hon kommit fram till att 
mentorprogram, trots att de kan variera i längd, generellt sett går igenom fyra distinkta 
faser; inledningsfas, bearbetningsfas, separationsfas och omvärderingsfas (Kram, 1983) 
 
Inledningsfasen är den period då mentorrelationen startas upp. Kram (1983) menar att 
adepten under de första 6-12 månaderna har en stark positiv föreställning i vilken 
mentorn är beundrad och respekterad för sin kompetens och kapacitet att ge support och 
guidning. När dessa inledande föreställningar omvandlas till konkreta positiva 
erfarenheter läggs grunden för fas två. 
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Bearbetningsfasen pågår under två till fem år och innebär att de positiva 
förväntningarna från inledningsfasen kontinuerligt testas relaterat till verkligheten. Både 
mentorn och adepten upptäcker nu det reella värdet av relationen till varandra. För 
adepten leder denna fas till att han/hon kan navigera mer effektivt i den organisatoriska 
världen. För mentorn blir vinsten en känsla av tillfredställelse att se det positiva 
inflytande som hans/hennes del i mentorskapet har haft för adeptens utveckling. I denna 
fas klargörs gränserna i mentorrelationen och osäkerheten under inledningsfasen 
gällande vad mentorskapet kommer att innebära finns inte längre. För en del uppstår en 
besvikelse vid upptäckten att relationen inte kan möta viktiga utvecklingsbehov medan 
andra inser att relationen är långt mer betydelsefull än man hade förväntat sig. 
 
Separationsfasen kännetecknas av betydande förändringar i de funktioner som 
relationen genererar. Förvirring, rädsla och en känsla av förlust karakteriserar perioden 
när jämviktsläget från bearbetningsfasen störs. Detta är också en period då adepten 
upplever ett nytt oberoende och autonomi. Värdet av relationen blir mindre central för 
båda parter till förmån för respektive persons individuella arbetssituation. Om 
separationsfasen kommer vid rätt tidpunkt, stimulerar den känslomässig separation som 
möjliggör för adepten att prova sin förmåga att fungera effektivt i organisationen utan 
mentorns guidning och support. Om separationsfasen inträder för tidigt leder det till en 
period av oro eftersom adepten tvingas agera utan stöd från sin mentor utan att känna 
sig redo för detta. Om separationsfasen inträder efter den känslomässiga separationen, 
finns det risk att både mentor och adept börjar bli bitter relativt motparten eftersom 
relationen inte längre svarar mot behoven. Fasen avslutas då både mentor och adept 
inser att relationen inte längre behövs i sin nuvarande form. 
 
Omvärderingsfasen innebär att relationen övergår till att primärt innebära vänskap. 
Parterna fortsätter ha kontakt, men på informell basis för att fortsätta den ömsesidiga 
supportsituationen som har byggts upp under tidigare år. 
 

3.1.5 Negativa aspekter på mentorskap 
Liksom för de flesta utbildningsinsatser finns det även negativa aspekter och fallgropar 
relaterade till mentorskap som kan vara viktiga att känna till och ha i åtanke. Eby, 
McManus, Simon, och Rusell (2000) menar att föreställningar om mentorskap är för 
fokuserade på de positiva aspekterna av mentorrelationer, medan man borde överväga 
alla upplevelser som relationen kan medföra, både positiva och negativa. Det kan 
således finnas negativa aspekter även i bra mentor-adeptrelationer och de bör inte 
förbises.  
 

3.1.5.1 Mentorns kunskaper och erfarenheter 
Det är inte säkert att en adept anser att den mentor som har utsetts är trovärdig och då 
kan resultaten av guidningen bli dåliga. Avsaknaden av experter har negativ inverkan på 
lärandet på arbetsplatsen enligt Billet (1999). Murray och Owen (1991) menar att i 
rollen som mentor måste man kunna coacha sin adept genom att säga vad som fungerar 
bra respektive mindre bra. De menar att skickligheten i att bedöma prestationer, coacha 
och ge feedback är grundläggande för hur bra en mentor fungerar och om det finns 
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brister inom dessa områden måste mentorn få relevant utbildning. Ett vanligt problem är 
att mentorn inte kan dra gränsen mellan att coacha adepten och att helt eller delvis 
utföra dennes arbetsuppgifter. Det kan bero på att mentorn utåt vill visa att adepten 
lyckas bra med sina projekt tack vare mentorskapet och därför i stort sett själv utför 
adeptens arbetsuppgifter. Eftersom det är klarlagt att man lär sig bäst genom erfarenhet 
(se 3.2.4) kan ett sådant handlande från mentorns sida riskera att minska adeptens 
möjlighet till framgång och lärande samt minska adeptens självförtroende. 
 

3.1.5.2 Matchning, tydliga roller och respekt 
Det är också viktigt att mentor och adept matchas så att de har någorlunda liknande 
attityder och värderingar eftersom risken för negativa aspekter annars ökar (Eby et al, 
2000). Enligt Kram (1983) finns det risk för att en adept inte kan identifiera sig till fullo 
med en mentor av motstående kön.  
 
På grund av det traditionella upplägget på mentorrelationer med en äldre mer erfaren 
mentor och en yngre adept finns det risk för ett maktförhållande där mentorn blir 
auktoritär och adepten blir undergiven, ignorerad, trakasserad och utskämd inför andra 
av sin mentor. Vidare kan adepten bli saboterad i sitt arbete eller uppleva att mentorn tar 
åt sig äran för arbete som adepten har utfört. Eftersom mentorn har tillgång till det 
adepten söker, till exempel utmanande arbetsuppgifter, kunskap om organisationen samt 
nätverkskontakter kan det vara svårt för adepten att våga ifrågasätta mentorns beteende. 
Än mer problematisk riskerar situationen att bli om mentorn även står i chefsposition till 
adepten eftersom mentorn då har kontroll över adeptens löne- och karriärutveckling 
(Eby et al, 2000). Även Darwin (2000) menar att mentorrelationen riskerar att leda till 
en beroendeställning för adepten gentemot mentorn. Enligt Eby et al (2000) bör 
adepterna informeras om vikten av att inte lita för starkt på att mentorn ska uppfylla alla 
psykosociala och karriärrelaterade funktioner. Adepterna bör också uppmuntras att även 
etablera egna relationer i organisationen. 
 
Hultman och Sobel (1994) beskriver utifrån sina erfarenheter att mentorer ofta är 
inriktade på prestation och vill se snabba resultat. De poängterar dock vikten av att 
mentorn ger råd utan att styra de vardagliga sysslorna. Målet är att adepten ska lyckas 
för sin egen skull och inte för mentorns skull, även om det, som de uttrycker det är en 
”fjäder i hatten” för en mentor vars adept lyckas bra. Mentorn bör inte bli allt för 
pådrivande utan mer uppmuntrande samt ge adepten stort handlingsutrymme. 
 

3.1.5.3 Rivalitet och avundsjuka 
En annan situation som kan uppstå är att mentorn upplever rivalitet i relation till sin 
adept och att denne ses som ett hot mot mentorns egen utveckling och avancemang. 
Denna situation tenderar att uppstå då mentorn själv inte ges möjlighet att avancera 
ytterligare i organisationen, vilket kan få till följd att inte heller adepten unnas de 
möjligheterna (Kram, 1983). Även Eby et al (2000) menar att en negativ risk kan vara 
att mentorn känner sig utmanad eller hotad av adeptens framgång och att mentorn därför 
blir bitter. 
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Avundsjuka kan också uppstå i triangeln mentor/adept/adeptens chef. Till exempel kan 
adeptens chef känna sig förbisedd i relationen mellan mentorn och adepten och uppleva 
att för mycket av adeptens tid går åt till mentorrelationen. Framförallt uppstår detta om 
relationen mellan mentorn och adepten blir så stark och ges så mycket tid att adeptens 
chef känner sin roll underminerad och det ordinarie arbetet bortprioriterat (Murray & 
Owen, 1991). 
 
Hultman och Sobel (1994) menar också att chefen kan börja oroa sig för vilken 
information mentorn får av adepten och kanske därmed känner sig granskad av en 
utomstående kollega. Deras lösningsförslag för att undvika problemet är att adept, 
mentor och adeptens chef i inledningsskedet av mentorskapet klargör de inbördes 
rollerna samt diskuterar vad som ska gälla relativt tystnadsplikt, lojalitet, sekretess och 
liknande. Det bör också klargöras att chefen fortfarande behåller ansvaret för adeptens 
utveckling. 
 
Då inte alla ges möjlighet att deltaga i programmet kan avundsjuka inom organisationen 
uppstå, vilket kan orsaka missnöje och konflikter (Murray & Owen, 1991). Mentorerna i 
Barton Cunningham och Eberles studie (1993) uppger att det finns stor risk för att 
andra personer i organisationen, som inte har någon mentor, upplever att adepterna får 
en orättvis fördelssituation. Detta riskerar att få negativa konsekvenser inom 
organisationen. Samma oro framkom hos adepterna, som befarade att det skulle kunna 
leda till utfrysning. 
 

3.1.5.4 Tid och längd 
Tid är en aspekt som är mycket viktig att ta hänsyn till, särskilt med tanke på hur 
arbetslivet är utformat idag. Tidsbrist är en vanlig fälla till att mentorskapet upplevs 
bristfälligt. Enligt Murray och Owen (1991) är det vanligt att mentorerna är ganska högt 
uppsatta personer med en egen full agenda och när tiden inte räcker till stryks möten 
med adepten först. Enligt Hultman och Sobel (1994) är det viktigt att mentorn verkligen 
tar sig tid för sin adept och inte bortprioriterar detta ansvar framför andra 
arbetsuppgifter. 
 
Enligt Murray och Owen (1991) bör ett mentorprogram pågå under minst tre år för att 
en fungerande struktur ska byggas upp och för att effektiviteten ska kunna utvärderas. 
Det kan vara svårt att avbryta en mentorrelation som egentligen inte ger något längre. 
Hultman och Sobel (1994) föreslår att man sätter sig ner en gång per år och diskuterar 
vad mentorskapet har bidragit till det gånga året.  
 

3.1.6 Reflektioner kring mentorskapslitteraturen 
Som jag beskrivit i metodkapitlet hade jag sedan tidigare inte mycket kunskap om 
teorier kring området mentorskap. Jag hade en bild av att mentorskap används i större 
företag för att lotsa tilltänkta chefskandidater upp genom organisationen. Synen på 
mentorskap som karriärfokuserat och enkelriktat, det vill säga att en äldre erfaren 
person ”tar sig an” en yngre medarbetare som lärs upp för att på sikt få en 
ansvarsposition, är också den bild som media och mycket managementlitteratur, samt 
personer i näringslivet ofta vittnar om. Murray och Owen (1991) menar att en 
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organisation som inte kan erbjuda möjligheter till avancemang inte ska satsa på 
mentorskap eftersom det ses som ett löfte om befordran. Jag håller inte med om detta 
synsätt utan tror att mycket större vinster kan nås om mentorsprogrammen fokuserar på 
ömsesidig utveckling istället för chefsförsörjning. Jag tror dock att det är viktigt att man 
informerar potentiella deltagare om att tanken bakom mentorprogrammet är just 
ömsesidigt lärande och kompetensutveckling och inte primärt (eller kanske inte alls) 
chefsförsörjning. Om deltagarna har fått information om målet med mentorprogrammet 
och vill deltaga på de premisserna kan jag inte se att programmet skulle innebära ett 
löfte om befordran.  
 
I teorin om mentorskap har jag hittat fler källor än väntat som i större eller mindre 
utsträckning utgår ifrån den mer vidgade synen på mentorskap som jag själv 
förespråkar. Bland annat har Lindgren (2000) funnit att även mentorerna i hennes studie 
upplever att de har fått ny erfarenhet och kunskap samt en ökad förståelse för andra 
människor. Siegel och Reinstein (2001) menar att en organisation gynnas av att låta 
mentorprogram omfatta alla individer och karriärnivåer i organisationen, vilket jag även 
tror kan minska risken för rivalitet och svartsjuka som annars kan vara en negativ aspekt 
på mentorskap. Collis och Winnips (2002) menar att mentorskap kan vara en stor 
tillgång för individuellt lärande på arbetsplatsen men det vanliga är att mentorskap sker 
helt utan en ram för lärande.  
 
Min uppfattning är att det fördjupade/alternativa synsättet på mentorprogram som är 
dubbelriktat, till för alla och med fokus på lärande istället för karriärklättring inte har 
nått ut i speciellt stor utsträckning till organisationer i svenskt näringsliv. På så sätt går 
man miste om ett ypperligt tillfälle att kompetensutveckla personalen och utveckla 
organisationen till en rimlig penning. 
 

3.2 Lärande 

Kapitlet ger definitioner på individuellt och organisatoriskt lärande samt behandlar, för 
ämnet, relevanta aspekter på lärande. 
 

3.2.1 En definition av lärande 
Ellström (1992) menar att den grundläggande definitionen av lärande innebär ”relativt 
varaktiga förändringar hos en individ som ett resultat av individens samspel med sin 
omgivning” (ibid, s 67). För att innebörden av denna definition ska vara tydlig anser 
Ellström att är det viktigt att precisera vad det är som förändras hos individen, alltså vad 
som lärs, samt vilken karaktär samspelet mellan individen och omgivningen har, alltså 
hur lärandet sker. 
 
Moxnes (1981) definition svarar till viss del på vad det är som lärs. Han ser ”lärande 
som en mer eller mindre varaktig förändring av beteenden, attityder, tankar eller känslor 
/…/” (s 24). Nedan kommer jag att redogöra för teorier om hur lärandet sker och vad 
det är som lärs. 
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3.2.2 Formellt och informellt lärande  
Beroende på under vilka former inlärningen sker, kan lärande i arbetslivet delas upp i 
två kategorier (se t ex Hård af Segerstad, Klasson & Tebelius, 1996). Inom ramen för 
planerade pedagogiska projekt sker ett formellt lärande (Moxnes, 1981). Med planerade 
pedagogiska projekt menas organiserade utbildningsaktiviteter, till exempel kurser där 
deltagarna utsätts för en medveten pedagogisk påverkan. Det informella lärandet är 
istället det som sker i vardagen på ett informellt och mer oplanerat sätt (Hård af 
Segerstad et al, 1996). Moxnes (1981) menar att det informella lärandet är det vi lär av 
våra dagliga erfarenheter och han kallar det att ”lära i vardagen”. Att stimulera ett 
informellt lärande innebär därför bland annat att arbetsmiljön tillrättaläggs så att den 
stimulerar människor att lära. Enligt Ström (1997) avses med termen vardagslärande ett 
lärande i situationer som inte är pedagogiskt planerade. Ström menar att vardagslärandet 
bör betraktas som grundläggande för utvecklingen av mentala modeller och han menar 
vidare att det är ”i det kontinuerliga vardagslärandet som grunden läggs för vårt sätt att 
förstå världen” (ibid, s 26). Det är i interaktion med omvärlden som vi får de 
erfarenheter som är nödvändiga för lärandeprocessen. Borgström (1988) anser att 
informellt lärande, eller vardagsinlärning är allt lärande som sker utanför organiserade 
utbildningar genom en persons dagliga erfarenheter och interaktion med omgivningen.  
 
Forslin och Thulestedt (1993) menar att informellt lärande till skillnad från formellt 
lärande främst handlar om handlande och förståelse i olika vardagssituationer och att 
detta lärande ger en större konkret mening och en helhet. Eftersom den formella 
lärandesituationen ofta är uppdelad i olika inlärningsdelar riskerar helhetsinlärandet att 
gå förlorat. Billett (1999) menar att lärandet är ständigt pågående och ett resultat av 
dagligt tänkande och handlande, inklusive det som sker på arbetsplatsen.  
 
Lundmark (1998) använder begreppen kompetens och kompetensutveckling, när hon 
skriver om utbildning i arbetslivet. Med kompetensutveckling avser hon åtgärder som 
genom formell utbildning och genom informella planerade aktiviteter, till exempel 
arbetsrotation, syftar till att öka kompetensen hos den enskilde individen.  
Enligt Lundmark är de flesta forskare överens om att ”lärande av erfarenheterna i 
arbetet och lärande i utbildning kompletterar varandra” (s 7). Lundmark diskuterar 
skillnaden mellan utbildningsbehov och utvecklingsbehov. Utbildningsbehovet är ett 
behov som kan åtgärdas genom traditionella utbildningsaktiviteter, till exempel kurser i 
ekonomi, arbetsrätt och konflikthantering. Utvecklingsbehov handlar utöver utbildning 
om planerat lärande i arbetet genom till exempel handledning, projekt, arbetsrotation 
och arbetsutvidgning. Kombinationen av praktiska erfarenheter och teoretisk kunskap 
kan ge förutsättningar för exempelvis ökade insikter i strategiska frågor, en ökad 
förståelse för den egna yrkesrollen och för de eventuellt nya krav som ställs samt för det 
löpande arbetet (Lundmark, 1998). Även Ellström (1992) menar att informellt lärande i 
arbetet inte kan leda till en mer bestående och generell utveckling av kompetensen om 
det inte integreras med någon form av planerad, mer formell utbildning.  
 
För att i en konkret arbetssituation ha en god funktionell kompetens är varje individ 
enligt Lundmark (1998) beroende av delkompetenser. De grundläggande kunskaper och 
färdigheter som krävs för den aktuella yrkesverksamheten kallar hon för yrkesteknisk 
kompetens. Kunskap om verksamhets- och affärsidén, förståelse för den egna rollen i 
organisationen samt förmåga att arbeta långsiktigt utifrån en helhetssyn bildar den 
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strategiska kompetensen. Den personliga kompetensen innefattar bland annat 
förhållningssätt, värderingar, personliga egenskaper och etik. Den sociala kompetensen 
bygger bland annat på förmåga att lyssna, förmåga till samarbete och socialt samspel. 
En kompetens som integrerar de övriga delkompetenserna är den funktionella 
kompetensen som innebär en förmåga att handla professionellt i de olika 
arbetssituationer som dyker upp. Den yrkestekniska kompetensen kan tillgodoses med 
traditionella kursinslag medan utveckling av den strategiska, personliga och sociala 
kompetensen ofta kräver utbyte av erfarenheter samt reflektion och problemlösning. 
 
Att på djupet ta del av arbetsplatsrelaterade aktiviteter medför möjlighet att agera 
genom observation, att komma fram till provisoriska lösningar på arbetsuppgifter och 
att säkra dem genom direkt eller indirekt vägledning från andra (Billett, 1999). Billett 
menar vidare att både direkt och indirekt vägledning berikar den här typen av 
engagemang i arbetsuppgifterna. Vid en svår arbetsuppgift kan man få förslag till 
lösningar av en mer erfaren kollega. Kvaliteten på samspelet mellan den som lär och 
den som har mer kunskap är väldigt viktig. Det är den som lär som måste stå för 
tänkandet. Om ”experten” i alla lägen kommer med en färdig lösning är chanserna små 
att den som ska lära verkligen lär sig något. Potentialen för lärande i arbetslivet är enligt 
Billett (ibid) beroende av tillgången på vägledning. Vägledning på arbetsplatsen är en 
nyckelfaktor för utveckling av robust kunskap och utan vägledning riskerar lärandet att 
bli svagt.  

3.2.3 Livslångt lärande 
Livslång utbildning och livslångt lärande har vunnit ökat stöd under flera decennier och 
har sin grund i vuxenutbildningsrörelsen i USA under 1920-talet (Borgström, 1988). 
Borgströms definition av livslångt lärande är ”lärande och utbildning som en livslång 
process, där det organiserade utbildningssystemet endast svarar för en liten del av allt 
lärande som äger rum (s 118)”. Hon menar alltså att lärandet inte begränsas till den 
traditionella skolsituationen utan är något som sker under hela livet. Inom ideologin är 
informellt lärande ett centralt begrepp och en förutsättning och ett mål är att individen 
själv skapar sin egen utveckling (ibid).  
 
Livslångt lärande innebär att utbildning och lärande är en livslång process i vilken nya 
kunskaper förvärvas både genom organiserade utbildningar och i andra 
livssammanhang. Den största delen sker genom informellt lärande, till exempel i 
arbetslivet och en viktig förutsättning är att individen själv söker kunskap, vilket kräver 
motivation. Livslångt lärande sätter individens utveckling och självförverkligande i 
centrum (Borgström, 1988).  
 
Behovet av livslång utbildning har sin grund i den snabba utvecklingen inom det 
vetenskapliga området, och då särskilt inom det tekniska området. Det höga 
utvecklingstempot medför att samhällsförändringar sker allt fortare och att synen på 
lärande förändras. Att all kunskap som en individ behöver ska förmedlas genom ett 
traditionellt skolsystem i unga år är uteslutet i dagens samhälle där kunskap så snabbt 
blir föråldrad (Borgström, 1988). 
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Borgström (1988) menar vidare att livslångt lärande leder till personlig utveckling och 
bättre livskvalitet. Individen utvecklas även yrkesmässigt till följd av det livslånga 
lärandet, vilket i förlängningen leder till ekonomisk utveckling för organisationen. 
 

3.2.4 Lärandemodeller  
Kolbs inlärningscykel ligger helt eller delvis till grund för flera av de modeller för 
lärande som jag har funnit vid litteraturgenomgången. Både Forslin och Thulestedt 
(1993) och Egidius (1999) beskriver Kolbs teorier som enligt Egidius bygger på 
psykologiprofessorn Lewins studier från början av 1900-talet. Inlärningscykeln har sin 
grund i att lärande som baseras på konkreta upplevelser är mer effektivt än den kunskap 
som har förvärvats genom att lyssna på föreläsningar och liknande eller som har blivit 
inläst. Egidius menar att ”/d/irekt personlig erfarenhet ger liv, nyanser och mening åt 
abstrakta begrepp och gör det möjligt att testa begreppen i en åskådlig verklighet” (ibid, 
s 118). 
 
Moxnes (1984) menar att lärande som baseras på erfarenhet alltid präglas av något som 
är meningsfullt för den som lär. Detta leder till att den som lär upplever det som görs 
som nyttigt och viktigt.  
 
Ellström (1992), beskriver lärande som ett samspel mellan individ och omgivning. I 
hans modell för lärande finns det tre typer av omgivning, nämligen den sociala som 
består av andra människor och den sociala organisationsstrukturen, den fysisk-
materiella, som består av naturliga strukturer och skapade ting samt den kulturellt-
symboliska som består av information, kunskap och ideologisk-kulturella 
föreställningar.  
 
Action learning är en annan lärmodell som behandlar både individ och omgivning. 
Reginald W Revans gjorde dokumentationer av lärande under efterkrigstiden, vilka 
sedan publicerades i början på 80-talet och utgör grunden till denna pedagogik. 
Modellen utgår ifrån att människan lär sig av sina konkreta erfarenheter och att detta 
individuella lärande förenas med utvecklingen av gruppen och organisationen, samtidigt 
som det leder till konkreta förändringar. Vid kompetensutveckling med utgångspunkt i 
action learning skapas en utbildningssituation i vilken deltagarna lär utifrån sina 
erfarenheter (Forslin, 1990).  
 
Den amerikanska professorn Marquardt (2000) menar att medan samhället och 
näringslivet tidigare var mer stabilt och förutsägbart, lever vi nu i en tid som 
karakteriseras av osäkerhet och snabba förändringar, vilket medför andra krav på ledare 
än tidigare. Förr var det vanligt att ledare fokuserade på isolerade dimensioner av 
verksamheten men idag krävs det en helhetssyn och en förmåga att se hur olika 
dimensioner i en verksamhet relaterar till varandra. Detta, menar han är kvaliteter som 
utvecklas genom action learning. Action learning handlar till stor del om att ställa nya 
frågor och se nya möjligheter istället för att använda sig av gamla svar och lösningssätt 
när man ställs inför ett problem. Det är viktigt att få en helhetsbild av ett problem innan 
man börjar lösa det. Vidare är det viktigt att inse betydelsen av relationer och sin egen 
roll i en problemlösningssituation (ibid). 
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Med grund i Kolbs inlärningscykel, skriver Forslin och Thulestedt (1993) att 
erfarenheter i sig inte alltid leder till lärande. Att reflektera över sina erfarenheter är 
väsentligt men de menar att det ofta är i detta led som vardagsinlärningen brister. Enligt 
action learning är gruppen ett verktyg för lärande och ett stöd för gruppmedlemmarna 
eftersom alla bidrar med olika kompetens och egenskaper. Grupparbetsformen 
befrämjar deltagaraktiviteten och stimulerar gruppmedlemmarna, vilket bidrar till nya 
lösningar (Forslin, 1990). 
 

3.2.5 Nivåer av lärande 
Flera teoretiker gör en distinktion mellan olika nivåer av lärande, några av vilka jag 
redogör för nedan. De olika nivåerna anses vara hierarkiskt över- och underordnade 
varandra och den högre nivån av lärande anses eftersträvansvärd, samtidigt som den är 
svår att nå och därför inte alltid möjlig.  
 
Argyris, Putnamn och McLain Smith (1985) skiljer mellan begreppen single-loop-
learning och double-loop-learning. När en individ får feedback avseende sitt lärande så 
att sambandet mellan handling och konsekvens blir tydlig och handlingsstrategin ändras 
i förhållande till de konsekvenser handlandet fick uppstår single-loop-learning. 
Resultatet blir att en bättre handlingsstrategi inom den givna ramen används. Double-
loop-learning innebär en högre form av lärande, man lär sig inte bara att göra saker rätt, 
utan att även göra rätt saker. Double-loop-learning innebär att man utvecklar och 
omvärderar de värderingar och antaganden som styr vilka handlingsstrategier som väljs 
och anses lämpliga för att uppnå en viss konsekvens. Double-loop-learning uppstår när 
det grundläggande sättet att värdera en situation omprövas och ses ur ett annat 
perspektiv så att en ny utgångspunkt fås för en annan handlingsstrategi utanför den 
givna ramen.  
 
Ellström (1992) skiljer mellan anpassningsinriktat lärande och utvecklingsinriktat 
lärande. När en individ tillägnar sig kunskaper, handlar och löser problem utifrån givna 
uppgifter, mål och förutsättningar utan att ifrågasätta eller kritiskt granska uppgiften, 
målet eller förutsättningarna sker ett anpassningsinriktat lärande. För att nå ett 
utvecklingsinriktat lärande ska uppgiften, målet och förutsättningarna inte vara givna 
(eller tas för givna). Istället ska individen själv ansvara för att definiera och formulera 
uppgiften eller, om den redan är given, anta ett kritiskt förhållningssätt till uppgiften, 
målet och förutsättningarna.  
 
Individens möjligheter att påverka och kontrollera sin omgivning skiljer sig också 
mellan de två nivåerna. Det utvecklingsinriktade lärandet förutsätter att individen 
överskrider och utökar sitt handlingsutrymme genom att ifrågasätta och vid behov 
förändra de villkor som är givna. Det anpassningsinriktade lärandet ger istället endast 
möjligheter till anpassning eller flykt. Ovanstående jämförelse mellan anpassnings- och 
utvecklingsinriktat lärande kan, enligt Ellström (1992) närmare preciseras med 
utgångspunkt i det handlingsutrymme som finns i lärandesituationen. En 
lärandesituation kan vara ett mellanting mellan ytterligheterna anpassnings- och 
utvecklingsinriktat lärande beroende på hur styrt målet, metoden och resultatet är. 
Ellström drar själv en parallell mellan sina egna nivåer, anpassnings- och 
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utvecklingsinriktat lärande och de nivåer av lärande - single-loop-learning och double-
loop-learning som beskrivs av Argyris et al (1985). 
 
En annan distinktion mellan olika nivåer av lärande görs av Marton och Booth (2000). 
De bygger sina slutsatser på hur människor beskriver sitt lärande och vad lärande är. I 
sina studier har de funnit att människors syn på lärande kan ordnas i ett antal kvalitativt 
skilda nivåer av grad av förståelse. Nivåerna kan delas in i två dominerande kategorier, 
ytinriktat och djupinriktat lärande. För dem som tillhör den första kategorin är lärande 
förknippat med de faktiska uppgifterna som skall studeras och lärandet fokuseras på att 
samla in fakta och information. I den andra kategorin beskrivs lärande som ett sätt att 
finna mening med hjälp av uppgifterna, en möjlighet att se saker i ett nytt ljus. Vid den 
här typen av lärande relaterar den som lär uppgifterna till tidigare erfarenheter och 
upplever att lärande förändrar dem själva på något sätt. Den första kategorin kan ses 
som ett ytinriktat lärande medan den andra beskriver ett djupinriktat (ibid).  
 
Sandberg och Targama (1998) menar att förståelse är grunden för lärande i arbetet och 
det krävs en förändring av den grundläggande förståelsen för arbetsuppgifterna för att 
nå en kvalitativt hög nivå av lärande. Genom till exempel personliga konkreta 
upplevelser, känsloladdade upplevelser och dialog med andra människor kan ny 
förståelse utvecklas bäst.  
 
Billett (1999) beskriver också två typer av lärande. Assimilation innebär att man kopplar 
en aktivitet till redan existerande kunskap. Som exempel tar han en ny arbetsuppgift 
som verkar likna en som man tidigare har löst på ett visst sätt. Den existerande 
kunskapen används då för att lösa den nya uppgiften. Accomodation å andra sidan, 
innebär att utveckla ny kunskap när man ställs inför en ny uppgift. Den som lär föredrar 
att utgå ifrån assimilation och använda redan befintlig kunskap eftersom det upplevs 
som krävande och utmanande att engagera sig i uppbyggnaden av ny kunskap. Därför, 
menar Billett, måste det finnas motivation att bygga upp ny kunskap på arbetsplatsen. 
 

3.2.6 Kollegahandledning 
Forskarna Lauvås, Hofgaard Lycke och Handal (1997) beskriver begreppet 
kollegahandledning som en aktivitet som lärare, och kanske även rektorer kan använda 
som en del i sitt dagliga arbete och som ett led i sin utveckling. Avsikten är att 
vidareutveckla både det individuella och det kollektiva arbetet. Handledningen ska bidra 
till att väcka ett behov av mer eller ny kunskap. Nyckelord som nämns i sammanhanget 
är reflektion, gemenskap och utforskande. Den här typen av handledning ska bidra till 
en medvetenhet om varför man handlar som man gör, vilka alternativa möjligheter som 
finns samt vad man bygger sina föreställningar, erfarenheter och värderingar på. De 
poängterar dock vikten av att den som handleds inte förväntar sig att få lösningar på 
sina problem och att den som för stunden handleder inte känner krav på sig att 
presentera färdiga lösningar och goda råd. Tvärtom, är det vid reflekterande 
handledning viktigt att som handledare hjälpa till att ställa frågor, tänka i nya banor och 
med nya infallsvinklar samt att fråga efter motiv som man tillsammans kan prova. 
Handledningen ska inte ses som ett forum i vilket enighet ska uppnås.  
Kollegahandledning är ett sätt att tematisera och förmedla den tysta kunskap som många 
personer bär med sig. Den bör påbörjas vid ett tillfälle då det inte finns ett akut behov 
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eftersom en speciell situation eller kris som utgångspunkt för handledning kan försvåra 
den här typen av verksamhet. Det får då lätt karaktären av krishjälp istället för en 
utveckling av den ordinarie verksamheten (ibid). 
 
Vinsterna med handledningen anses vara att man blir bättre på att lyssna på varandra, 
kvalitet på arbetsinsatserna blir högre, man får en ökad medvetenhet och lär sig att se 
problem utifrån nya synvinklar (Lauvås et al, 1997). 
 

3.2.7 Metalärande 
Samtidigt som det medvetet eftersträvade, avsiktliga lärandet sker, uppstår oavsiktligt 
och ofta omedvetet ett metalärande (se t ex Moxnes, 1981). Ellström (1992) skriver att 
man kan använda termen metainlärning ”för att beteckna det som vi, medvetet eller 
omedvetet, lär ’vid sidan om’ den verksamhet vi primärt sysslar med” (s 69). Även i 
arbetslivet förekommer metalärande, då individerna genom dagliga erfarenheter av 
systemet och den praxis och ideologi som förekommer får kunskap och insikt (Ellström, 
1992). Moxnes (1981) skriver att i en situation då metalärandet inte stämmer överens 
med det formella lärandet är det metalärandet man minns och lär sig och det är därför 
viktigt att ord och handling ger samma indikationer i en organisation. Billett (1999) 
anser att aktiviteterna på arbetsplatsen påverkar vilken kunskap medarbetarna 
konstruerar. Således har normer och värderingar inom organisationen stor betydelse för 
lärandet. Detta kan ses som organisationens dolda läroplan, vilket kan resultera i ett 
lärande som inte var planerat och ibland inte heller önskat – ett för såväl organisationen 
som individen oönskat metalärande.  
 
Ellström (1992) menar att det ofta ges sken av i till exempel litteraturen om livslångt 
lärande att allt lärande är positivt och främjar individens utveckling. Han anser dock att 
det är viktigt att vara medveten om att det inte alltid är så. De negativa konsekvenser 
som lärande kan ha för individen är exempelvis passivisering och underordning. Inlärd 
hjälplöshet är ett annat exempel som leder till bland annat passivisering, sämre 
problemlösningsförmåga och en lägre självvärdering. Lärande ses ofta som en avsiktligt 
planerad och medveten process, vilket gör att det negativa lärandet inte 
uppmärksammas lika mycket som det positiva eftersom det negativa lärandet oftast är 
oavsiktligt och mer eller mindre omedvetet. Även när vi inte är medvetna om det eller 
har för avsikt att lära oss något sker alltså ett positivt eller negativt lärande (ibid). 
 

3.2.8 Lärande och mentorskap 
Lankau och Scandura (2002) konstaterar att individuellt lärande förvånansvärt nog inte 
har studerats empiriskt i litteraturen om mentorskap. De har därför gjort en studie 
utifrån hypoteser om hur mentorskap kan leda till individuellt lärande. Nuförtiden krävs 
det att alla anställda, oavsett ansvarsposition eller karriärnivå lär kontinuerligt.   
Dels krävs det en utökad förståelse för beroende och samband mellan det egna arbetet 
och andras, ett lärande som de kallar för relational job learning. Dessutom krävs det 
utveckling i att kommunicera, lyssna, lösa problem och att vara kreativ och utveckla nya 
relationer med andra i organisation. Detta lärande, personal skill development ska 
utveckla nya kunskaper som kan leda till bättre relationer på arbetsplatsen. Studien visar 
att mentorskap är en viktig källa för individuellt lärande. Det kan vara en unik tillgång 
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för den utveckling som individuella arbetstagare behöver i dagens komplexa och snabbt 
föränderliga organisationsstrukturer. Bland annat sker detta genom att mentorerna 
fungerar som förebild för adepten. Mentorn ska även hjälpa adepten att göra sig en 
föreställning om den egna rollen i den lärande organisationen. Resultatet blir bland 
annat större förståelse för den egna arbetsinsatsen, ökad trivsel på arbetet, minskad risk 
för att medarbetaren funderar på, eller faktiskt byter arbetsplats. 
 
Produktivt lärande innebär enligt forskarna Collis och Winnips (2002) ett lärande som 
kan återanvändas och appliceras på nya problemsituationer i en organisation, eller för 
assimilering och reflektion. En del i det produktiva lärandet som de menar är 
underexploaterat är hur man fångar in och återanvänder den tysta kunskapen i 
organisationen. Med tyst kunskap menar de kunskap som är svår att se och uttrycka och 
som involverar subjektiv perception, intuition och vision. För att bättre tillvarata den 
tysta kunskapen i företagen föreslår de att mentorer mer systematiskt ska kunna sprida 
sin egen tysta kunskap i organisationen och därmed skapa ny kunskap för 
återanvändning i andra situationer. Mentorrelationer är en viktig möjlighet för lärande 
på arbetsplatsen, men vanligtvis sker mentorskap helt utan medveten ram för lärande. 
De traditionella mentorprogrammen saknar ofta en explicit orientering i riktning mot att 
lära av andras erfarenheter. För att en mentor ska kunna överföra tyst kunskap till 
adepten krävs det tid. Mentorn kan dock av tidsskäl inte förväntas finnas till hands hela 
tiden medan adepten arbetar med en frågeställning eller ett problem. Adepten måste lära 
sig att bli självständig i utförandet av arbetsuppgifter. Om problemet delas upp i mindre 
delar, kan mentorn hjälpa till en bit på väg med varje del och därefter får adepten arbeta 
vidare själv med delmomentet för att sedan få ytterligare stöd och feedback samt 
förbättringsförslag från mentorn. Under den pågående processen tydliggör mentorn 
delar av sin tysta kunskap när han/hon ger förslag på hur han/hon skulle ha löst 
uppgiften, till exempel genom att referera till tidigare erfarenheter. De föreslår också att 
tillvägagångssätten ska noteras i en intern databas för att övrig personal också ska kunna 
ta del av sättet som en viss uppgift har blivit löst på, för att eventuellt kunna använda 
vissa delar av tillvägagångssättet i egna arbetsuppgifter. På detta sätt sprids kunskapen 
vidare i organisationen (ibid). 
 

3.2.9 Organisatoriska förutsättningar för lärande i arbetet 
Flera författare diskuterar vilka faktorer som påverkar individens lärande i arbetslivet 
och i förlängningen även enligt vilka principer utbildningsinsatser bör utformas för att 
främja individens lärande och utveckling (se t ex Moxnes, 1981, Ellström, 1992). 
Nedanstående teoretiska referensramar diskuteras i relation till den empiriska studien i 
kapitel 5.3.6-5.3.8. 
 
Ellström (1992) hänvisar till en omfattande sammanfattning som Volpert gjort över de 
allmänna krav ett arbete bör uppfylla för att främja lärande som de flesta forskare är 
överens om. Bland annat bör arbetet erbjuda en hög grad av handlingsutrymme vad 
gäller beslut om mål och medel, ge möjligheter till variation i utförandet av 
arbetsuppgifterna samt erbjuda möjligheter till och uppmuntra samarbete och direkta 
kontakter med andra människor. Det sista området inrymmer även vikten av en 
organisationskultur och ett klimat som stödjer och uppmuntrar lärande. Dixon (1996) 
tror att människor saknar ett ärligt samspel med sina kollegor, där alla har möjlighet att 
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säga sin mening. Hon menar att om organisationen inte erbjuder ett öppet samtalsklimat, 
ges individerna inte utrymme att vara sig själva. Detta leder till att individerna inte kan 
växa och utvecklas och att organisationen som helhet går miste om möjligheten att lära 
sig sådant om sig själv och sitt samspel med omgivningen som leder till utveckling. För 
att utvecklas måste människan hela tiden möta nya problemställningar och frågor, där 
de svar som redan existerar inte är tillräckliga. Eftersom det kan vara svårt för en 
enskild individ att inse att den kunskap som finns inte räcker till, behövs det 
kontinuerligt stöd från andra människor. Risken är att om individer inte ges utrymme att 
fortsätta utvecklas, stannar de vid tankemodeller som ständigt försvaras och får allt 
mindre benägenhet att anpassa sig till förändringar (ibid). 
 
Schein (1993) menar att det måste finnas en psykologiskt trygg grund i en organisation 
för att lärandet ska ske fortare. För detta krävs möjlighet till att öva, stöd och 
uppmuntran i att komma över rädsla för att göra fel, coachning och belöning för 
satsningar i rätt riktning, normer som tillåter personalen att göra fel och normer som 
belönar nytänkande och experimenterande. Det är ledningen som måste ta första steget i 
att skapa en lärande organisation och det måste också finnas ett motiv och en riktning 
för förändringen. Ledningen måste komma över sina egna kulturella föreställningar och 
upptäcka nya sätt att göra saker på. De kan inte inse bristerna i den egna 
organisationskulturen om de inte exponeras inför andra kulturer. Ledningen måste 
därför systematiskt delta i arrangemang som ger dem nya idéer och där de får möjlighet 
att träffa andra ledare, akademiker, konsulter och arbetstagare i andra grupper än de i 
den egna organisationen (ibid). 

3.2.9.1 Kultur/klimat 
Dixon (1996) menar att en organisation måste präglas av ett öppet och respektfullt 
klimat, informera tydligt, vara utan tvång, samt ge utrymme för alla ifrågasättande idéer 
för att en dialog ska kunna föras. Det måste finnas ett forum för att diskutera alla frågor 
som är av betydelse för individen, både gällande moral, framtidsförhoppningar, nya 
arbetssätt eller annat. Det finns dock en paradox när det gäller möjligheten att föra en 
öppen dialog inom en organisation. För att de anställda ska våga föra dialoger måste 
organisationen genomsyras av ett klimat som gynnar både individens och 
organisationens utveckling. Men det är svårt att arbeta fram ett sådant klimat innan 
individerna känner att det finns utrymme att föra öppna dialoger. Eftersom normerna är 
så tätt sammanflätade blir det mycket svårt att ändra den ena delen men inte den andra. 
Hon menar dock att det är hos individer i gemenskap som en förändring kan börja. När 
de börjar ändras, ändras även organisationen. Ett förslag är att ledningen tar upp 
problematiken öppet, beskriver var man står och vad målet är så att det blir en 
diskussion om klimatet på företaget. Detta kan bli ett startskott för möjligheten till 
öppen dialog på företaget (ibid). 
 
Inom arbetslivsforskningen, menar Olsson (1998), har klimatbegreppet anammats som 
en av de faktorer i arbetsgruppen som kan påverka effektivitet och produktivitet. Han 
menar att denna strävan att finna faktorer i grupper som leder till optimal prestation är 
utmärkande för arbetslivsforskningen och studiet av grupper i arbetslivet. Begrepp 
såsom grad av ömsesidigt stöd, oenighet och splittring, sammanhållning och 
engagemang anser han vara utmärkande för gruppklimatet. 
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Billett (1999) menar att det även kan finnas organisatoriska faktorer som kan hämma 
guidat lärande på arbetsplatsen. Det är inte alla som är villiga att dela med sig av sin 
kunskap, särskilt inte om de är oroade att bli undanträngda av den som ska stödjas eller 
om den egna ställningen i organisationen upplevs hotad. Det är här Billett ser de största 
begränsningarna inom arbetsplatslärande. Han menar också att organisationen har ett 
stort ansvar när det gäller vilka möjligheter som finns till lärande i arbetet. Det är inte 
alltid individerna som prioriteras. Även strukturen och miljön på en arbetsplats är en typ 
av indirekt vägledning som kan leda till lärande. Organisationen bör vara strukturerad 
på ett sätt som leder till att de anställda uppmuntras till problemlösning, 
tänkande/agerande och att laborera för att lära nytt (ibid). 

3.2.9.2 Motivation 
Intresset för arbetsmotivation ökar allt mer, vilket har sin grund i den allt hårdare 
globala konkurrensen och den ökande förändringstakten i arbetssituationen och 
arbetsuppgifterna (Björklund, 2001). Organisationer söker ständigt efter nya 
marknadsföringsstrategier, nya produkter, utökad service och andra utvecklingsområden 
för att anpassa sig till det snabbt föränderliga samhället. För att kunna överleva, 
utvecklas och växa, krävs det kreativitet och innovationsförmåga hos medarbetarna, 
vilket kan genereras genom att man satsar på att motivera dem. Några av de områden 
som är viktiga för detta är utmaningar, organisatorisk uppmuntran och stöd från 
arbetsgruppen. 
 
Moxnes (1981) menar att för den som är tillräckligt motiverad går lärandet i stor 
utsträckning av sig själv. De motiv som individerna har till att lära bör tas tillvara vid 
utbildningssatsningar och lusten att inhämta de kunskaper och färdigheter som 
deltagarna har behov av och önskemål om bör stimuleras.  
 
Begreppet arbetsmotivation definierar Björklund (2001) som det behov eller den drift 
som sporrar en medarbetare till en viss handling eller ett visst beteende. Avsaknad av 
arbetsmotivation är relaterat till arbetsprestation, frånvaro på arbetsplatsen samt byte av 
jobb, vilket kan bli kostsamt för organisationen. Björklund menar att motivation hos 
medarbetarna kräver att organisationen tillgodoser en bra arbetsmiljö, god 
kommunikation med medarbetarna samt ett ledarskap som innebär realistiska mål, stor 
öppenhet samt en hög grad av kommunikation om förväntningar och mål.  
 
Schou (1991) beskriver att både mål, förväntningar, feedback, arbetsklimat och arbetets 
egenskaper påverkar individens motivation. När individen känner engagemang och 
motivation för det som lärs upplevs det samtidigt oftast som nyttigt och meningsfullt.  

3.2.9.3 Samarbete 
Många teoretiker är överens om att det sociala samspelet på arbetet kan påverka 
individernas utveckling (se t ex Maltén, 1992, Stensaasen & Sletta, 1997). Svedberg 
(1997) skriver att forskningen inom såväl psykisk som fysisk hälsa visar att relationer 
och grupper har stor betydelse för människans välbefinnande. Vi behöver andra 
människor för att utveckla och forma vår identitet. Svedberg definierar en grupp på 
följande sätt: ”I en grupp samspelar medlemmarna (minst två) för att nå ett mål eller 
utföra en uppgift” (ibid, s 17). Det är kanske vanligare att man associerar begreppet 
”grupp” med en sammanslutning av minst tre personer, men ju mer teorier om 
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gruppsamverkan jag har tagit del av, ju mer tydligt har det framstått för mig att dessa 
teorier även är applicerbara vid samspel mellan två personer och jag ansluter mig därför 
till Svedbergs definition, vilket också innebär att teorierna går att applicera på 
mentorrelationer. 
 
Maltén (1998) anser att ett välfungerande samarbete kräver regelbundna och 
systematiska träffar vid vilka gemensamma angelägenheter behandlas. Det är viktigt att 
det finns en samhörighet som innebär att individerna både känner att de kompletterar 
varandra och är beroende av varandra. Vidare måste det finnas gemensamma mål att 
arbeta mot och inom ramen för det övergripande målet bör det ständigt pågå en 
precisering och utveckling av nya delmål. Att det finns gemensamma normer och 
värderingar som styr arbetet och agerandet både utåt och inåt är en annan viktig aspekt. 
Normerna och värderingarna kan vara både formella regler och oskrivna 
överenskommelser av informell karaktär (ibid).  
 
Sandberg och Targama (1998) menar att individens kompetens är viktig, men att 
samverkan med andra människor kan leda till mycket större vinster inom företaget. Det 
är den kollektiva kompetensen i arbetsutförandet ”som avgör i vilken utsträckning en 
viss organisation kan uppnå effektivitet och framgång” (ibid, s 88) och det krävs en 
gemensam förståelse och ett bra samarbete kollegor emellan för att samverkan ska 
uppstå. 

3.2.9.4 Kommunikation 
För att ett samarbete ska fungera väl krävs det att kommunikationen fungerar bra. 
Granér (1991) poängterar vikten av att prata med varandra om samarbetet. Brist på 
kommunikation leder ofta till osäkerhet och rädsla för hur man ska uppfattas av andra. 
Blake, Mouton och Allen (1987) menar att genom att lyssna på varandra, ställa frågor 
och komma med egna initiativ uppmuntrar individerna både sig själva och varandra. 
Denna kommunikation leder till större delaktighet och förståelse. Även Maltén (1998) 
stödjer tankegången att bra kommunikation är viktigt för att samarbete ska fungera väl. 
Han menar att bristen på god kommunikation ofta leder till att vi talar förbi varandra 
och missförstår varandra. Det är därför viktigt att få öva på att säga ifrån, komma med 
förslag, kritisera och prata om känslor. En utveckling av den kommunikativa förmågan 
förbättrar bland annat förmågan att ta och ge samt att lyssna aktivt.    
 
Senge (1995) skiljer mellan dialog och diskussion, och menar att diskussionen 
motverkar ett öppet förhållningssätt mot andras argument, eftersom målet med 
diskussionen är att övertyga motparten om vad som är rätt. I en dialog å andra sidan, är 
målet att skapa nya uppfattningar som baseras på den samlade erfarenheten. En 
organisation som vill utvecklas måste klara av att se problem utifrån flera olika 
perspektiv, vilket kan göras då alla individer får möjlighet att ge sin syn på saken och 
bidra med sin kunskap (ibid).  
 
Dixon (1996) anser att lärande leder till utveckling och att lärandet är beroende av 
samtal. Eftersom både individens och organisationens utveckling är beroende av 
lärandet måste det finnas bra samtal på arbetsplatsen. Hon tillägger dock att alla samtal 
inte leder till lärande och att det finns samtal som till och med motverkar lärandet. 
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Genom att tala med andra och visa upp sitt uppriktiga jag lär man sig något av andra om sina egna 
underförstådda antaganden, och om dessa antaganden inte längre visar sig vara gångbara, kanske 
man väljer att byta ut dem – för att utvecklas. Sålunda kan man, när man talar utifrån sin egen 
erfarenhet, få höra andra bekräfta den erfarenheten, kanske mer vältaligt, och härigenom förstå den 
bättre – och därmed utvecklas. På samma sätt kan man tillägna sig andra människors perspektiv 
och integrera deras tankegångar med sina egna – och utvecklas (Dixon, 1996, s 25). 

 
Både individerna och systemet kan bättre hantera komplexitet och mångfald i vår snabbt 
föränderliga värld om det finns utrymme för dialog. Men vi lever i en tid då det anses 
säkrast att förlita sig till vetenskapen och dialoger anses vara icke-vetenskapliga 
lösningar. Att satsa på utveckling av dialogen på arbetsplatsen är en långsiktig lösning, 
men idag strävar man efter snabba svar och tar sig inte tid för detta (Dixon, 1996). 

3.2.9.5 Karriärplanering 
I Sverige förknippas begreppet karriär ofta med avancemang, befordran och att ta ett 
steg uppåt i hierarkin, medan den engelska betydelsen är ”levnadsbana” (Mangell, 
1995). Mangell använder den engelska betydelsen och menar att karriärutveckling 
innebär att en individ använder sin kompetens i ett nytt sammanhang, men det behöver 
inte betyda en vertikal förflyttning utan den kan lika gärna vara horisontell. Traditionellt 
sett har det i Sverige endast varit personer med högre positioner som har fått hjälp med 
sin karriärplanering medan det i bland annat USA, Australien och Storbritannien är 
något som erbjuds anställda i alla positioner. Både ledningen och medarbetaren har ett 
ansvar för individens utveckling. Chefen ska inspirera och motivera medarbetaren, men 
medarbetaren måste själv ta ansvar för att beskriva sina intresseområden och mål. Det är 
dock ett problem i många organisationer att medarbetaren inte får hjälp att komma fram 
till vad det är han eller hon egentligen vill. För att lösa detta bör medarbetarna erbjudas 
individuell karriärplanering, vilket innebär att individen får hjälp av en samtalspartner 
att analysera sina behov och förmågor samt att ge uttryck för sina yrkesmässiga mål. 
Om man utgår från det som framkommer vid samtalen och i linje med verksamhetens 
mål lägger upp en planering, leder det till att medarbetaren får möjlighet att utvecklas 
utifrån sina egna önskemål, men samtidigt i linje med verksamhetens mål, vilket kan 
leda till att viktig kompetens stannar inom organisationen (ibid). 
 

3.2.10 Organisatoriskt lärande 
Begreppen lärande organisation och organisatoriskt lärande förekommer allt oftare i 
relation till kompetens- och organisationsutveckling. Min studie fokuserar på hur det 
individuella lärandet sker till följd av ett dubbelriktat mentorprogram. Då jag har tagit 
del av teorier kring organisatoriskt lärande har jag funnit att det individuella och det 
organisatoriska lärandet samt organisationens utveckling och därmed överlevnad hänger 
ihop. I förlängningen skulle det vara intressant att även studera hur dubbelriktade 
mentorprogram kan påverka det organisatoriska lärandet. Nedan följer en kortfattad 
teoretisk referensram kring begreppet organisatoriskt lärande. 
 
Schein (1993) menar att eftersom världen förändras allt fortare måste organisationer, för 
att överleva och växa, lära sig att förändra sig allt fortare. Lärande är inte längre en 
valmöjlighet utan en nödvändighet. Han menar att organisationskulturen som legat till 
grund för tidigare organisatoriskt lärande och framgång begränsar kapaciteten för 
medlemmarna i organisationen att ta till sig och förstå nya visioner. Det finns en rädsla 
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för det nya och en trygghetskänsla i det gamla samt ofta en rädsla för att förlora respekt 
om man ställs inför ny kunskap eller nya rutiner som man inte behärskar till fullo. För 
att skydda sig själv blundar man för behovet av lärande. För att förändringsmotivation 
ska uppstå måste organisationsmedlemmarna upptäcka att om de inte hela tiden lär finns 
det risk att organisationen inte kan överleva. 
 
Enligt Senge (1995) medför en lärande organisation att människors förmåga att 
förverkliga sina mål ständigt vidareutvecklas, nya tankesätt och gemensamt 
kunskapssökande utvecklas och det finns en strävan mot gemensamma mål. För att detta 
ska lyckas krävs det en helhetssyn på organisationen. En organisation som vill nå 
framgång måste måna om alla medarbetarnas engagemang och förmåga att lära. Även 
Müllern och Östergren (1995) poängterar att hela organisationen måste vara involverad 
i lärandet. 
 
För att en organisation ska överleva idag anser Marquardt (2000) att den inte bara måste 
bli en lärande organisation utan också en undervisande organisation. Varje individ i 
organisationen, särskilt ledare, måste se sitt ansvar i att föra sin kunskap vidare till 
andra.  
 
March, Sproull och Tamuz (1996) anser att kunskap om processer, normer, regler och 
beteende lagras inom organisationen och denna kunskap ackumuleras över tiden från 
olika medarbetare. Samtidigt socialiseras individer i en organisation in i den 
organisatoriska kulturen och lär mer om den. Ett hot mot effektiviteten i denna typ av 
ömsesidiga lärprocess är risken att individen anpassar sig till organisationen innan 
organisationen har hunnit lära av individen. De menar vidare att om det inom 
organisationen finns intern konkurrens som medför att individer ställs mot varandra och 
tvingas tävla om de resurser och möjligheter som finns inom organisationen och som 
inte räcker till alla, till exempel utbildningssatsningar och interna karriärvägar kan det 
organisatoriska lärandet vara hotat. 
 
Enligt Sandberg och Targama (1998) är den ”kollektiva kompetensen” avgörande för 
om en organisation ska uppnå framgång och effektivitet. Även om individernas 
individuella kompetens är ofrånkomlig så är det i samverkan med andra som arbetet 
utförs bäst. Detta beror bland annat på att en enskild individ inte har möjlighet att sätta 
sig in i alla kunskapsområden som krävs för att nå organisationens mål. De menar 
vidare ett en förutsättning för att kollektivets medlemmar ska kunna samarbeta är att de 
har en gemensam förståelse för arbetet. 
 

3.3 Sammanfattning av litteraturen 

För mina egna reflektioner kring lärandeteorierna, i relation till resultaten av den 
empiriska studien och analysen av vilket lärande som har skett till följd av 
mentorprogrammet, hänvisas till de olika delkapitlen i kapitel 5. För tydlighetens skull 
följer rubriksättningen i analyskapitlet huvudsakligen den rubriksättnings som valts för 
lärandeteorierna ovan. Nedan sammanfattas de för min studie mest relevanta 
teoridelarna objektivt, utan egna reflektioner. 
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I teorikapitlet framkommer olika beskrivningar av vad ett mentorprogram syftar till. 
Synen på mentorprogram som ett sätt att lotsa en yngre förmåga upp genom 
organisationen med hjälp av en äldre erfaren kollega kvarstår hos många. Flera tangerar 
dock det resonemang som bara någon enstaka utgår ifrån – att mentorskapet ska vara en 
helt jämlik relation för ömsesidigt lärande.  
 
I litteraturen om lärande presenteras forskning om formellt lärande, till exempel kurser 
och inläsning och informellt lärande, det lärande som sker i vardagen. Att lära genom 
erfarenheter anses mer effektivt och grundläggande för utvecklingen. Den snabba 
utvecklingen inom vetenskapen, främst det tekniska området har medfört behov av 
livslångt lärande för alla. Enligt Borgström (1988) leder livslångt lärande också till 
personlig utveckling och bättre livskvalitet. Två nivåer av lärande, med liknande 
grundtanke hos de olika forskarna, presenteras. Man menar att den lägre nivån av 
lärande innebär att man löser uppgifter utifrån givna mål och ramar och med grund i 
redan befintlig kunskap. Vid den högre nivån av lärande definierar individen själv mål 
och ramar samt granskar uppgiften på ett mer kritiskt sätt. Det leder till att man ser 
saker i ett nytt ljus och utvecklar ny kunskap. 
 
Organisatoriskt lärande innebär att medarbetarna gemensamt kommer till nya insikter 
och strävar efter gemensamma mål. Detta leder till utveckling både för individerna och 
för organisationen som helhet. Varje individ måste ansvara för att föra sin kunskap 
vidare till andra. Det är ledningens ansvar att måna om alla medarbetares motivation 
och förmåga att lära. För detta krävs möjlighet för personalen att utvecklas och att 
samarbeta. En förutsättning för samarbetet är att varje individ lär sig hantera konflikter. 
Personalen måste också få möjlighet att öppet diskutera arbetssituationen och sina 
fortsatta utvecklingsmöjligheter.  
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4 Empirisk studie 

Det empiriska avsnittet inleds med en presentation av Stockholms stadsbibliotek (SSB) 
och deras inställning till kompetensutveckling, för att läsaren ska få en bild av i vilken 
typ av organisation undersökningen har genomförts. Upplägget på SSBs mentorprogram 
presenteras utifrån material från och intervju med projektledaren. Därefter redovisas vad 
som framkommit vid intervjuerna och de empiriska resultaten sammanfattas. Kapitlet 
avslutas med en reflektion kring hur SSBs mentorprogram svarar mot den teoretiska 
referensramen kring mentorprogram. Detta görs främst för att avgöra om resultatet av 
min studie är applicerbart även på andra mentorprogram som är upplagda enligt den 
redovisade teorin.  
 

4.1 Presentation av SSB  

Stockholms stadsbibliotek är Sveriges största kommunala folkbibliotek och består av 42 
bibliotek inom Stockholms stad. Inom Stadsbiblioteket finns också bibliotek på sjukhus 
och servicehus samt specialbibliotek. Man driver även social och uppsökande 
verksamhet till exempel på arbetsplatser och via barnens bokbuss samt med ”Boken 
kommer-verksamheten” som riktas till sjuka och funktionshindrade i form av hembesök 
och boksändningar. Stadsbiblioteket är också länsbibliotek vilket innebär stöd till 
personalen på folkbiblioteken i Stockholms län inom områden som personalutveckling, 
utvecklingsfrågor, IT-frågor etc. Man har även ansvar för lånecentralen för lån mellan 
bibliotek i mellersta Sverige.  
 
Organisatoriskt tillhör Stockholms stadsbibliotek Kulturförvaltningen i Stockholms 
stad, vilken i sin tur lyder under Kulturnämnden. Kulturnämnden i Stockholms stad 
ansvarar för stadens kulturverksamhet. Den består av 11 ledamöter vilka väljs 
tillsammans med lika många ersättare av kommunfullmäktige. Från år 2001 leds 
samtliga folkbibliotek inom Stockholms stad gemensamt via Kulturförvaltningen. Från 
1997 fram till år 2001 var biblioteken i stadsdelarna ekonomiskt och administrativt 
knutna till stadsdelsförvaltningarna (SSBs hemsida, maj 2004). 
 
Enligt en rapport som gjorts i samband med genväxprojektet (se 4.2) är 51 % respektive 
34 % av SSBs 221 bibliotekarier och 181 biblioteksassistenter födda på 30-eller 40-talet 
(Generationsväxling på Stockholms stadsbibliotek. Slutrapport, 2004). Stockholms 
stads personalpolitiker vill hitta lösningar för den generationsväxlingsproblematik som 
man står inför genom att hitta modeller för att sprida kunskap och för att bli en attraktiv 
arbetsplats som kan locka till sig duktig personal. Man har även önskat samarbeta med 
andra förvaltningar i det här arbetet. En förebild har varit Malmö stad som ligger långt 
före med ett liknande projekt. Där har lärarutbildningen och Malmö stad via ett stort 
projekt överanställt lärare som traineer för att sedan kunna placera ut dem i 
verksamheten. Med hänvisning till bristande resurser och nedskärningar har något 
samarbete med andra förvaltningar dock inte kommit till stånd. Synen på den 
förestående problematiken beskrivs i en rapport om generationsväxlingen:  
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När fyrtiotalisterna försvinner från SSB tar de med sig en enorm kunskap, om det gemensamma 
mediebeståndet, om metoder, om lyckade och misslyckade projekt, om olika arbetssätt och växlande 
organisationen, om historien – vilket inte alls betyder att alla eller ens några skulle vilja vrida tillbaka 
klockan. Förändringsglada och förändringsrädda finns i alla åldrar. Men de har en erfarenhet och ett 
perspektiv som är viktiga för hela organisationen (Generationsväxling på Stockholms stadsbibliotek. 
Slutrapport, 2004, s 9). 
 

Synen på kompetensutveckling inom SSB är att den måste ske ständigt och för varje 
medarbetare för att generationsskiftet ska bli lyckat. ”En biblioteksarbetare blir aldrig 
någonsin fullärd men med täta kompetenskliv och med ett generöst samarbete 
medarbetare emellan kan servicen bli imponerande. Och då blir det en fördel att några 
har färsk kunskap, andra mogen!” (Generationsväxling på Stockholms stadsbibliotek. 
Slutrapport, 2004, s 9). 
 

4.2 Genväxprojektet  

De förestående behoven inom SSB, att locka till sig ny personal och att bevara kunskap 
inom organisationen vid de kommande stora pensionsavgångarna ledde under 2001, 
med hjälp av medel från stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning fram till 
”projekt Genväx” som innefattar introduktionsprogram för nyanställda, nätverk för nya 
medarbetare (Nybis), modell för vikarierekrytering, mentorprogram, arbetsbyte och ett 
växtkraftprojekt med tyngdpunkt på kompetensinventering och kompetensutveckling. 
Tanken har varit att de tre förstnämnda delarna ska utgöra redskap för att locka nya 
medarbetare och att de tre sistnämnda, däribland mentorprogrammet, ska fungera som 
nya vägar för kompetensutveckling och kunskapsutbyte (Generationsväxling på 
Stockholms stadsbibliotek. Slutrapport, 2004). Till följd av nedskärningar under 2003 
har stora delar av genväxprojektet lagts på is eller kraftigt reducerats i omfattning. 
 
När det gäller intervjupersonernas syn på hur bra SSB är på att ta tillvara de anställdas 
kunskap, är de flesta överens om att det sker till viss del. En adept är inte säker på att 
man är så bra på att ta tillvara de äldre medarbetarnas kunskap, förutom den som 
mentorerna har. Hon tror inte att alla som är runt 60 känner sig uppskattade. När det 
gäller hennes egen kunskap tycker hon att man har blivit bättre på att använda den, men 
att hon fortfarande får kämpa och att förändringarna inte går tillräckligt fort. Hon menar 
också att trots att kunskapsinventeringar görs då och då så händer det inte så mycket. 
Om man vill något får man försöka ta tag i det själv och ta för sig.  En annan adept 
menar att man får mycket plats om man ber om det och att det känns som om chefen 
litar på att man har kunskaperna. Det går dock lite trögt ibland och man får inte alltid 
gehör hos övrig personal. Hon tror generellt att det finns ganska stort utrymme för 
tillvaratagande av kunskap. Hon liksom flera av de andra intervjupersonerna nämner att 
om det finns någon som är duktig till exempel på att bygga hemsidor så får den 
personen vara webbansvarig. Eller om någon har ett specialintresse, en viss 
språkkunskap eller ämneskunskap så får den personen ta ansvar för den kategorin av 
böcker och inköp. En adept tror att hennes specialkunskaper har uppmärksammats i så 
stor utsträckning att hon nu har erbjudits en ny typ av tjänst där hennes 
specialkunskaper kommer till användning.  
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Mentorerna anser att deras kunskap tas tillvara genom att de deltar i olika typer av 
projekt och diskussionsgrupper men att det är viktigt att ledningen uppmuntrar till detta 
eftersom det är så man lär och utvecklas. En av mentorerna nämner att det skiljer 
mycket mellan de olika biblioteken i fråga om hur mycket sådan uppmuntran som ges. 
 
Synen på värdet av nybisnätverket skiljer sig mellan de olika adepterna. En adept menar 
att det var ett forum för att prata om allting och man fick möjlighet att hälsa på varandra 
på de olika filialerna vilket var givande. En annan adept tycker att det var positivt att 
man fick vara med på ett chefsforum via Nybis och hon upplevde det som mycket 
positivt att cheferna var genuint intresserade av att höra hur de nyanställda ser på olika 
saker. Den tredje adepten tycker att själva mentorrelationen är det som har varit givande 
och att de övriga träffarna inklusive nätverket inte gav lika mycket. 
 
Intervjupersonerna tror att mentorskap är en bra form för att komma tillrätta med 
generationsväxlingsproblematiken. Någon menar att det är den bästa formen både för 
det och för lärande och utveckling eftersom det också hela tiden utgår ifrån var adepten 
befinner sig:  
 

Det är precis det som ett gott lärande handlar om. Så absolut, det är jättebra. 
 
På frågan om det finns ett värde att alla inom organisationen har en mentor/handledare 
eller någon form av extern kontakt som bollplank går åsikterna isär. Någon menar att 
det är viktigt att alla nyanställda får möjligheten, för att inte initialt bli präglade enbart 
av det första bibliotek man hamnar på. En annan intervjuperson menar att det skulle 
vara värdefullt för alla eftersom man blir ”hemmablind” och behöver få veta hur det kan 
gå till på andra håll och man behöver en kontakt som ställer rätt frågor. En 
intervjuperson nämner att alla kanske inte är intresserade av att ha en mentorrelation 
men att det skulle vara bra om det verkligen gick att avsätta tid för alla personer att få 
sitta ner och prata med någon annan ibland. Idag finns inte det tidsutrymmet. 
 
Några av intervjupersonerna tar upp den förändrade inställningen till arbetet och dess 
betydelse som har skett de senaste decennierna. Både mentorer och adepter har via sin 
mentorrelation insett att arbetstagare idag är mycket mer ombytliga än sina äldre 
kollegor och att medarbetare i den äldre generationen ofta ger sig hän arbetet ”som ett 
kall” medan yngre personer ser arbetet endast som en del av livet. 
  
Flera av intervjupersonerna nämner också att det finns ett värde för SSB att visa att man 
satsar på den här typen av frågor, alltså personalutveckling, så att man blir en intressant 
organisation för ny personal att söka sig till. Det visar att man har förstått behovet av att 
locka till sig duktig personal. 
 
En av mentorerna tror att det finns stora brister i till exempel hur nyanställda tas emot i 
verksamheten. Flera nämner oron inför alla besparingar som skett på senare tid, vilket 
innebär att det inte finns någon självklar fortsättning vare sig för Nybis eller för 
mentorprogrammet, eftersom det just nu inte sker några fasta anställningar. En 
intervjuperson menar att en av riskerna med att bara behålla den personal som finns i 
organisationen och inte ta in några nya blir en för liten åldersspridning i organisationen. 
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4.3 Presentation av mentorprogrammet 

Mentorprogrammet inleddes som ett pilotprojekt våren 2002 och utvärderades under 
2003. I slutredovisningen av pilotprojektet står att läsa att ”/m/entorprogrammet ingår i 
projekt Genväx som ett av flera sätt att möta och underlätta det kommande 
generationsskiftet” (Stockholms stadsbiblioteks mentorprogram, Slutredovisning, 2003, 
s 1). Vidare beskrivs oron över att stora pensionsavgångar väntas om några år, vilket 
kommer att leda till att mycket specialistkompetens och djup erfarenhet försvinner 
samtidigt som nyutbildade bibliotekarier har en annan och för verksamheten lika viktig 
kompetens. ”Kompetensöverföring i olika former är nödvändigt och ett dubbelriktat 
mentorskap där man lär av varandra är ett sätt” (Stockholms stadsbiblioteks 
mentorprogram, Slutredovisning, 2003, s 1). 
 

Mentorskap på SSB syftar till 
- att nyanställda ska känna större trygghet och få mer kunskap om och hemkänsla i hela nätverket. 
- att skapa kontakt och kunskapsöverföring mellan äldre och yngre generationer medarbetare. 
- att ge mentor och adept möjlighet till dialog och reflektion för yrkesmässig och personlig 

utveckling 
(Mentorprogram SSB, ett pilotprojekt, 2002, s 1) 

 
 
Man har tydligt informerat om att mentorskapet är dubbelt, det vill säga att båda parter 
har kunskap att förmedla och att relationen ska vara jämställd. Enligt Agneta Ehnmark 
som drivit projektet var tanken inledningsvis om att man skulle göra ett överintag av 
bibliotekarier som sedan skulle kunna tillsättas vid pensionsavgångarna. Tyvärr kunde 
inte planen genomföras med hänvisning till den ekonomiska situationen, men man drog 
ändå igång bland annat mentorprogrammet, Nybis (nätverket för nyanställda) samt 
växtkraftprojektet för kompetensinventering och kompetensutveckling. 
 
Vad gäller mentorprogrammet gjordes inledningsvis en förfrågan via intranätet till både 
nyanställda och personer som kunde vara intresserade av att bli mentorer. Alla 
intressenter bjöds in till ett frukostmöte i februari 2002. Under mötet gavs information 
om tankarna med mentorprogrammet och hur upplägget skulle se ut. Till exempel 
informerades man om att programmet var begränsat till ett år och att man skulle träffas 
på arbetstid, ca två timmar per månad. Upplägget på träffarna var inte specificerat, 
vilket innebar stor frihet för respektive par i hur de ville lägga upp sina möten. Vid det 
inledande mötet diskuterades även fallgropar och eventuella problem, liksom vilka 
förväntningar som fanns på mentorer och adepter. Bland annat förutsattes det att 
mentorn delade organisationens grundläggande värderingar, ville bidra till någon annans 
utveckling och förmedla en positiv bild av yrket. Personliga egenskaper som önskades 
var mognad, lyhördhet och förmåga att lyssna. Önskemålet var också att adepterna 
skulle ha intresse av att ta del av en äldre kollegas erfarenhet och kunskap samt 
förmedla sin egen och att adepten skulle arbeta aktivt för sin egen utveckling. Vidare 
förväntades adepten vara intresserad av att utvecklas inom yrket och att lära känna hela 
nätverket (Mentorprogram SSB, ett pilotprojekt, 2002). 
 
Efter det inledande mötet fick både mentorer och adepter skicka en intresseanmälan 
med en beskrivning av sig själv och sina förväntningar. Alla adepter som anmälde sig 
fick deltaga medan ett urval gjordes bland de anmälda mentorerna. Projektledaren 
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gjorde sedan en matchning av paren utifrån intressen och önskemål. Vid matchningen 
var det viktigt att man i respektive par inte arbetade inom samma bibliotek. 
Projektledaren tog även kontakt med varje berörd chef för att de skulle vara införstådda 
och det var ingen av cheferna som hade något emot projektet. Enligt projektledaren har 
en del kollegor till adepterna ifrågasatt mentorprogrammets nödvändighet och hon 
menar att man eventuellt kunde ha informerat mer till övrig personal om projektet. Nu 
var det endast via veckobrev som information om mentorprogrammet skickades ut. 
Projektledaren tror att mer information eventuellt kunde ha minskat viss misstro och 
avundsjuka. 
 
Inledningsvis bildades 13 mentorrelationer och efter det inledande projektåret och 
utvärderingen beslöt man att programmet skulle bli permanent. Sedan dess har 
ytterligare några par startat upp ett samarbete. Under pilotåret skedde flera 
gemensamma möten då man fick tillfälle att träffa övriga par. Det anordnades också 
möten för enbart mentorer respektive adepter under året. Det finns dock inte längre 
några kontinuerliga träffar och ingen direkt projektledning sedan årsskiftet 03/04. 
Anledningen till att mentorprogrammet inte längre har samma omfattning är att SSB har 
ställts inför stora nedskärningar, vilket har lett till att man inte rekryterar i samma 
utsträckning som tidigare. Man försöker hitta lösningar för att personer som slutar inte 
ska behöva ersättas. Eftersom ett av kraven för att en nyanställd ska få en mentor är att 
personen i fråga är lovad tjänst under minst ett års tid, är underlaget av potentiella 
adepter i dag litet. 
 

4.4 Intervjupersonerna 

De tre mentorer som intervjuades har alla arbetat inom biblioteksverksamheten minst 
sedan 70-talet, inom olika enheter inom SSB. Alla har någon form av 
bibliotekarieutbildning även om strukturen på biblioteksutbildningen har förändrats 
över åren. Alla adepterna i undersökningen har däremot tämligen färska 
bibliotekarieutbildningar och har endast arbetat inom SSB några år. Alla 
intervjupersoner representerar olika bibliotek inom SSB. 
 

4.5 Mentorprogrammets upplägg 

Vad gäller mentorernas förväntningar inför mentorprogrammet, anger alla att de tyckte 
att det skulle vara intressant och spännande att träffa någon med annan erfarenhet och få 
nya infallsvinklar och ett utbyte. Någon nämner även nyfikenhet och ansvarskännande 
samt att man har lång erfarenhet och att det vore slöseri att låta den gå till spillo.  
 
Adepternas förväntningar var bland annat att få en inblick i vad yrket innebär, vad det 
finns för rättesnören, vad som gör det roligt att jobba inom yrket år efter år samt att få 
en kontakt utanför den egna verksamheten att ta upp problem med och ställa frågor till. 
Man tyckte också att det skulle vara bra att få en djupare inblick i organisationen genom 
en person som varit anställd länge och arbetade inom en annan stadsdel. En av 
adepterna hade främst intresse av att lära känna nybisnätverket och knyta kontakter. 
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Alla intervjupersonerna är överens om att det fanns stora möjligheter att påverka 
innehåller och upplägget på programmet. De enda ramar som var fastlagda var att 
programmet var begränsat till ett år och att man skulle träffas ungefär två timmar per 
månad samt att syftet med programmet var det dubbelriktade lärandet.  
 
Ingen av intervjupersonerna utarbetade något tydligt upplägg för mentoråret gällande 
diskussionsområden utan man diskuterade det som dök upp från gång till gång. I några 
fall hände det att man hade e-mailkontakt inför ett möte och bestämde ett 
diskussionsområde eller att man vid en träff bestämde ett ämne för nästföljande träff. 
Alla intervjupersonerna är väldigt nöjda med matchningen av mentor/adept och flera 
nämner att de har svårt att tänka sig att det skulle ha blivit lika bra med någon annan. 
 
Av de sex intervjuade deltagarna avslutade fem sina mentorprogram efter ett år, vilket 
var tanken. En av dessa fem har fortfarande en del kontakt med sin adept och de träffas 
och diskuterar saker då och då, men inte i samma form som under mentorprogrammet. 
Endast en av de sex intervjuade har fortsatt med mentorrelationen i samma form som 
tidigare. 
 
Det förekommer olika åsikter om huruvida det är bra att mentorprogrammet är 
begränsat till ett år. De som är positiva till det upplägget menar att det blir mer knutet 
till arbetet och inte så privat då, att man håller sig mer till ett spår vid träffarna, att det 
kändes bra att det fanns ett slut och att det var lagom med ett år samt att det tog så 
mycket tid så att mer än ett år hade känts för betungande. Dock känner en del av dem att 
det tar ganska lång tid att komma in i en relation, så tidsperioden får inte vara för kort 
heller.  
 
Två intervjupersoner tycker att begränsningen på ett år var negativ. En av dem menar att 
det tar tid att komma in i en relation och veta i vilka situationer man verkligen behöver 
en mentor. En adept berättar att när det väl dök upp ett stort problem som hon hade 
behövt hjälp med så var året slut och hon ville inte belasta sin mentor mer då eftersom 
det inte skulle få ske på arbetstid längre. Den andra intervjupersonen som var negativ 
till begränsningen har fortsatt med mentorprogrammet på samma sätt som tidigare, på 
arbetstid och med sin chefs godkännande. Intervjupersonen tycker att det ska vara 
frivilligt hur lång tid man väljer att fortsätta samarbetet. 
 
Gällande hur man fått arbetstiden att räcka till för mentorträffarna är uppfattningarna 
också olika. Några intervjupersoner arbetar i större verksamheter där kollegorna lättare 
kan täcka för varandra och där man har mött stor förståelse från kollegorna. Andra 
tyckte att det var lite svårt att få ihop träffarna eftersom man skulle byta bort ”yttre 
tjänst” (vid disk) samt hade en bit att åka. Mentorerna hade periodvis mycket annat på 
sitt bord, vilket kunde leda till svårigheter att få tid för att träffa adepten. Alla verkar 
ändå ha sett till att träffarna blev av. 
 

4.6 Områden som har diskuterats vid mentorträffarna 

Nedan följer en sammanställning av de områden som intervjupersonerna har diskuterat 
vid sina mentorträffar. 
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• Hur det är att vara ny och vilka svårigheter man kan möta, bland annat i form av en 

uppgivenhet gällande nya förslag. Hur hanterar man att bli ”testad” i början och 
använd som ”springpojke” i olika ärenden.  

• Vad har chefen rätt att kräva av medarbetaren. 
• Vad är ett bra biblioteksarbete och hur kan man arbeta med kvalitetsutveckling. Hur 

lägger man upp det utåtriktade arbetet inom biblioteksverksamheten – hur når man 
ut till olika grupper och hur arbetar man för att locka till sig olika typer av besökare. 

• Vilka roller ska de olika yrkeskategorierna ha (bibliotekarier vs assistenter och hur 
man kan förhålla sig till den problematik/konflikt som finns i frågan). 

• Arbetsmiljö, stress och brist på tid för reflektion i arbetssituationen samt hur man 
planerar sin arbetstid och får struktur på arbetet. 

• Arbetsklimat, arbetsgrupper och organisationskultur. Till exempel hur förhåller man 
sig inom ett litet bibliotek med få kollegor och väldigt nära relationer kollegorna 
emellan. 

• Hur gör man när man startar upp en ny verksamhet.  
• Ledningsfrågor och organisationsfrågor, till exempel vem som bestämmer och hur 

beslut genomförs, vad styr en chef och hur tänker chefen. 
• Vad pratar man om i ett utvecklingssamtal, hur öppen kan man vara. Vilka frågor 

måste man hitta en lösning på och vilka kan man låta bero. 
• Förhållningssätt, hur man lär sig att själv ta plats i organisationen och att ställa krav. 
• Gränssättning mellan professionell och privat relativt besökarna – att hitta balansen. 

Hur gör man om någon kommer och har bakat en kaka eller om man blir tillfrågad 
av en besökare att följa med och ta en fika?  

• Var drar man gränsen för en förfrågan som man inte är kompetent att svara på (t ex 
inom medicin).  

• Funderingar kring utbildningsförslag. 
• Funderingar kring byte av arbetsplats. 
• Problematiken med att arbeta inom flera olika bibliotek samtidigt. 
• Datasystemet, bokinköp. 
• Specifika konfliktsituationer eller andra frustrationsmoment som tar energi från 

jobbet. Till exempel om hur man arbetar tillsammans, hur man får arbetet att lossna 
och varför det ibland kör fast. 

• En del personer har också besökt varandras arbetsplatser och ”gått bredvid” för att 
se hur arbetet är upplagt. 

 
Sammanfattningsvis har diskussionsområdena alltså berört allt från konkreta 
arbetsuppgifter till frågor rörande relationer, förhållningssätt, arbetsmiljö, chefskap, 
kompetensutveckling med mera. Intervjuutsagorna visar att det generellt sett är 
adepterna som har haft flest konkreta frågor och diskussionsområden i de olika 
mentorrelationerna. Intervjupersonerna beskriver att mötena ofta inleddes med att man 
pratade om vad som hänt sedan den senaste träffen och sedan kom man in på något mer 
specifikt diskussionsområde. 
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4.7 Utveckling och lärande 

Alla personer beskriver att de har utvecklats, fått ny inblick i andra delar av 
verksamheten och fördjupat sina kunskaper genom mentorskapet och att det har varit 
givande. Lärandet har främst skett på så sätt att man har träffats och diskuterat olika 
frågor eller händelser och gett varandra återkoppling och nya idéer kring hur en fråga 
kan lösas. Flera beskriver att de sedan har gått tillbaka till sin egen verksamhet (vissa i 
tron att det inte kommer att ordna sig) och på något sätt har problemet varit löst vid 
nästa mentorträff utan att man egentligen har märkt hur det har skett, men man förstår 
att det beror på den ”input” och det stöd man har fått av sin mentor/adept. Det är främst 
adepterna som har fått specifik hjälp vid en konkret problemsituation. Ofta har det skett 
genom att man har bollat problemet och diskuterat olika lösningsförslag. Det är sällan 
som adepten har fått konkreta svar eller specifika lösningsförslag på hur de ska gå 
tillväga. En mentor beskriver hur hon har bistått sin adept i funderingarna kring byte av 
arbetsplats, vilket till slut resulterade i att adepten valde att prova på en annan typ av 
biblioteksarbete under en period, något som mentorn tror var mycket berikande för 
adepten.  
 
Adepterna anger också att de har lärt sig mycket om verksamheten och hur den fungerar 
samt hur man kan hantera eller förhålla sig i olika frågor och situationer. En adept anger 
att lärandet främst har skett genom kombinationen av mentorskapet och Nybis. Hon har 
fått ett kontaktnät som hon har stor nytta av idag, men när det gäller specifika 
arbetsuppgifter tror hon att lärandet främst sker via kollegorna på den egna 
arbetsplatsen. Mentorerna anger som största lärdom att de har fått inblick i adeptens 
verksamhet, som har haft annan inriktning än den egna och att de har fått nya tankar 
kring hur yngre medarbetare funderar bland annat kring sitt arbete eller sin chef. Som 
chef har man också fått inblick i hur man kan uppfattas av yngre medarbetare, vilket 
man sedan har kunnat ta med sig tillbaka till sin egen verksamhet. En mentor beskriver 
att hon  
 

fick inblick i verksamheten från ett annat håll. Och det är bra. Min adept var ju ny i verksamheten och 
jag fick mycket. Jag kunde få aha-upplevelser. 

 
Hon beskriver också att det var ”mycket diskussioner åt båda håll”. En adept svarar på 
frågan om man har bytt ramar eller arbetssätt till följd av den nya kunskapen 
 

Nej det är väl mer så att jag har fått tankar kring att yrket i sig är så väldigt skiftande, att man kan göra 
så många olika saker och att det finns utrymme för initiativ och idéer. Och att man inte ska vara rädd 
för att byta bibliotek och att det faktiskt kan vara nödvändigt att byta bibliotek då och då just för att 
man inte ska bli hemmablind. Det tycker jag att jag fick klart för mig. Men också att det är väldigt kul 
att vara chef. Det kanske jag misstänkte redan innan, men det fick jag verkligen klart för mig.   
 

På frågan om vem som konkret lärde sig mest i mentorrelationen svarar en mentor 
 

Det var nog adepten, hon hade ju många frågor som hon ville ha svar på. Jag hade ju inte frågor på det 
sättet utan det jag lärde mig kom ju på ett annat vis kan man säga. En insikt.  
 

Hon menar att hon fick klart för sig att det finns en skillnad mellan de yngre och de 
äldre och det var en nyttig insikt. Hon insåg bland annat att yngre medarbetare har ett 
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mer avslappnat sätt att förhålla sig till jobbet medan äldre medarbetare blir ”hängivna” 
och känner att de ”står och faller” med sitt arbete. Hon menar också att mentorskapet 
har gett henne nya tankar och infallsvinklar i sitt sätt att arbetsleda den egna personalen. 

 
Gällande vad den viktigaste delen i lärandet har varit svarar en adept  
 

Det känns väldigt, väldigt bra att ha någon som lyssnar på en och man kan sitta och prata om vad man 
sysslar med och det är någon som förstår. Vissa problem är eviga i det här yrket. Det har någon nästan 
terapeutisk funktion. 
 

En annan intervjuperson menar att det viktigaste har varit insynen i ledarskapsfrågorna, 
eftersom hon själv har önskemål om att bli chef framöver samt insikten om att det finns 
väldigt varierande arbetsuppgifter inom olika delar av SSB och att det kan finnas ett 
stort värde i att byta bibliotek och lära känna olika verksamheter. En mentor menar att 
hon lärt sig mest utifrån diskussionerna;  
 

Hur en utomstående ser på situationen. Vi diskuterade ständigt personalfrågor, var sätter man gränser, 
hur mycket stöd får man, vad väntar man sig av den anställde. Vi pratade ju inte namn och så där, men 
man kunde ju diskutera utifrån en annan synvinkel. 
 

Flera beskriver att man har fått möjlighet att ”prata av sig” och att man har lämnat mötet 
med ny energi och ett sug efter att hitta lösningar på de problem som har funnits. Man 
har också blivit peppad att våga ta tag i problem eller våga komma med förslag i sin 
verksamhet och man har fått verktyg för att ta upp nya idéer på ett annat sätt som kan 
upplevas som mjukare av övriga kollegor och man har på så sätt lättare fått igenom sina 
förslag. 
 
Alla intervjupersonerna tror att det har skett en ömsesidig utveckling till följd av 
mentorprogrammet. Mentorerna kan generellt specificera mer vad de tror att adepten har 
lärt sig medan adepterna främst tror att det har varit en givande relation för mentorn, att 
de har fått lära känna en ny person, fått inblick i en annan verksamhet och fått nya 
perspektiv på arbetet, men att han eller hon kanske inte har lärt sig så mycket specifikt. 
En adept beskriver dock hur mentorn vid ett samtal med adepten själv beskrev hur han 
hade lärt sig något specifikt av adepten vid föregående möte - om hur en viss situation 
kan uppfattas av någon annan. Mentorn hade tagit till sig detta för att förändra sitt 
beteende i den egna verksamheten. 
 
På frågan om man anser att den egna motivationen eller självkänslan har påverkats av 
mentorskapet svarar mentorerna lite mer ”ljummet” att det har varit en vettig och bra idé 
och att träffarna ibland har varit en kick men ibland på grund av tidsbrist mer en börda. 
Adepterna å sin sida är helt eniga om att mötena har lett till ökad självkänsla och 
motivation. Man har känt sig mer självsäker och motiverad när man har gått ifrån mötet 
och man har haft en ny laddning. En person beskriver att känslan av att vara i fokus och 
att få hjälp vidare i sina funderingar stärkte motivationen och självkänslan. En annan 
säger att varje möte gav en gnista och ny kraft men att det är i kombination med 
gruppträffarna inom mentorprogrammet och träffarna med nybisnätverket som 
mentorprogrammet har utvecklat henne mycket och fått henne att känna sig hemma i 
organisationen. 
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4.8 Lärandets betydelse 

Alla intervjupersoner anser att kontinuerligt lärande och utveckling är viktigt och 
nödvändigt. Det skulle bli tråkigt om man slutade lära och man känner sig inte fullärd. 
Någon nämner dock att det kan vara skönt med perioder av lugn då man kan jobba lite 
mer monotont, till exempel med sorteringsarbete. En person besvarar frågan om vad 
lärandet betyder så här: 
 

Det betyder allt för mig kan jag säga. Om inte jag får lära mig nya saker då blir jag knasig. Om inte 
jag får känna mig duktig blir jag också knasig. Så det betyder nästan allt för mig och jag har inte 
riktigt insett att det är så, men det är faktiskt sant alltså jag måste hela tiden få lära mig nya saker. Och 
det får man tycker jag om man nöjer sig med att lära sig både stora och små saker ../…/ Så det är som 
livsluft för mig. 
 

Samma person nämner också att det finns perioder då man är mindre mottaglig för att 
lära sig nytt, man kanske känner sig trött eller gammal. Men då tror hon att det är viktigt 
att byta bibliotek för att få byta luft och rum. 
 
För att organisationen ska utvecklas nämner flera att det är grundläggande att 
personalen hela tiden lär och utvecklas eftersom det ständigt kommer nya krav från 
samhället. 
 

4.9 Utvecklingsområden för mentorprogrammet 

Förutom att flera av intervjupersonerna har känt att tidsutrymmet inte alltid har funnits 
och att det ibland har blivit bökigt att byta pass med kollegor samt att två 
intervjupersoner var missnöjda med tidsbegränsningen på ett år, eftersom de tror att 
mentorskapet når en djupare dimension om det kan fortsätta, är alla överens om att 
mentorprojektet har varit mycket positivt. En intervjuperson säger  
 

Det var ju ett nytt projekt och det var väldigt löst och det byggde väldigt mycket på att organisationen 
kände tillit till oss. Det var ju helt fantastiskt egentligen att vi fick göra det här på arbetstid och prata 
om precis vad vi tyckte var relevant för oss så det utgick ju verkligen ifrån där vi stod. På det viset var 
lärandet öppet, det var helt fantastiskt det är liksom den bästa grunden för lärandet att man faktiskt 
börjar där man befinner sig. För min del funkade det med det här dubbla också att jag tyckte, jag 
upplevde att det jag pratade om det tyckte min mentor var nyttigt. 

 
Några ytterligare utvecklingsområden har dock framkommit i intervjuerna. Ett är att 
man som adept skulle få gå bredvid sin mentor, ungefär på samma sätt som en 
lärarkandidat ”auskulterar” och att man efter ett sådant tillfälle diskuterar och analyserar 
sin insats med mentorn. Då skulle man även få in den konkreta verkligheten i 
mentorprogrammet. En annan tanke som framkom var att det skulle finnas en vinst om 
mentorn var ännu mer extern, kanske från ett helt annat biblioteksområde och inte från 
SSB. Som det är nu har flera upplevt att trots att mentorrelationen är mellan två 
personer så känner man till vem som arbetar på de olika biblioteken och det har ibland 
upplevts som svårt att gå in på specifika konfliktsituationer i rädsla för att lämna ut 
någon. 
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Flera har också beskrivit en oro för de stora nedskärningarna och besparingskraven som 
SSB står inför. Det upplevs som osäkert att inte veta när en vakant tjänst kan tillsättas 
permanent och man upplever att det är synd att de här välgenomtänkta satsningarna som 
genväxprojektet har inneburit i stort sett läggs på is på grund av bristande ekonomi. 
 

4.10 Sammanfattning av den empiriska studien 

SSBs mentorprogram ingår i projektet Genväx, vilket på olika sätt ska möta och 
underlätta det kommande generationsskiftet. Mentorprogrammet ska leda till 
dubbelriktad kunskapsöverföring. Intervjupersonerna i min studie är positivt inställda 
till mentorprogrammet. De anser att det har funnits bra påverkansmöjlighet, tydlig 
information och att tanken med ett mentorprogram är god. Inställningen till 
tidsutrymmet för mentor/adept-träffarna varierade och det var främst mentorerna som 
upplevde att det kunde vara svårt att få tiden att räcka. Vad gäller mentorprogrammets 
längd på ett år gick åsikterna också isär. Flera menar att det är lagom med ett år medan 
andra upplevde att man precis hade börjat finna varandra och att man skulle ha stor 
nytta av att fortsätta relationen. Vid träffarna har man diskuterat både konkreta 
arbetsuppgifter och frågor av mer relationell karaktär. Tyngdpunkten har för alla legat 
på det sistnämnda. Alla intervjupersoner är överens om att lärande är viktigt och alla 
upplever att de, om än i olika utsträckning, har lärt och utvecklats genom 
mentorprogrammet. Man upplever också att motivationen har ökat till följd av 
programmet. Några negativa aspekter och utvecklingsområden framkom vid 
intervjuerna. Främst handlar det om tidsutrymmet och längden på mentorprogrammet.  
 

4.11 Reflektion kring SSBs upplägg på mentorprogrammet 

Vad gäller upplägget på SSBs mentorprogram anser jag att det till stor del stämmer 
överens med de teorier jag har presenterat i kapitel 3. Man har haft en 
koordinator/projektledare som har hållit i planering och upplägg av programmet. 
Inledningsvis har verksamhetens behov analyserats - att vara en attraktiv arbetsplats för 
att locka till sig ny personal, att tillse ett kunskapsutbyte, framförallt med grund i de 
väntade pensionsavgångarna, samt att sprida organisationskulturen och verka för ett 
ökat lärande i organisationen. Syftet med programmet upplevs av deltagarna ha varit 
mycket tydligt, även om man eventuellt kunde ha informerat i ytterligare utsträckning 
om projektet till kollegorna för att undvika misstro. Strukturen på programmet har 
tydligt förmedlats till adepter och mentorer, i relation till tidsbegränsning och innehåll 
och man har utvärderat projektet efter avslutat pilotår. Vidare har man haft ett 
genomtänkt förfarande gällande urvalet av mentorer samt en genomtänkt matchning av 
mentorer och adepter för att nå ett så välfungerande samarbete som möjligt. Man har 
också varit noggrann med att tydligt informera berörda chefer om projektet och dess 
innebörd. Nämnas bör att det idag, på grund av de stora nedskärningarna i 
organisationen, inte längre finns någon uttalad koordinator för programmet och att 
utvärdering inte länge sker. Med grund i teorierna om organisatoriskt lärande som visar 
att behovet av utveckling för medarbetarna är nödvändigt för att organisationen ska 
utvecklas bör man fundera igenom nedskärningarna och prioriteringarna inom det här 
området. När anställningsstoppet hävs och det återigen finns ett underlag med nya 
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adepter som gör att mentorprogrammet ”får fart” igen bör man definitivt återinföra en 
ansvarig koordinator för programmet som tillgodoser de aspekter på ett bra 
mentorprogram som har presenterats i teorikapitlet.   
 
Gällande det tidsmässiga utrymmet för mentorprogrammet uppger intervjupersonerna 
att det ibland har varit svårt att komma ifrån och att hitta fungerande tider för träffarna – 
en problematik som flera författare berör. Det är viktigt att mentorträffarna inte 
bortprioriteras och det verkar inte heller ha skett i SSBs fall, men det kan ändå vara en 
viktig aspekt att ha i åtanke och kanske i större utsträckning beröra i initialskedet till en 
ny mentorrelation. Problematiken med kollegor som inte ställer upp och byter 
arbetspass till förmån för en adept tror jag skulle kunna minskas om informationen om 
mentorprogrammet ytterligare fördjupades.  
 
I teoridelen berörs även längden på en mentorrelation. Kram (1983) har vid sin 
forskning funnit fyra faser i mentorrelationer som sammanlagt når upp till en tidsperiod 
av minst ett par år, vilket är betydligt mer än tidsperioden för SSBs mentorprogram på 
12 månader. Kram menar bland annat att inledningsfasen tar minst 6 månader, men 
ibland upp till 12 och att det egentligen är först därefter som den verkliga utvecklingen 
sker. För att en fungerande struktur ska byggas upp och för att man ska kunna utvärdera 
effektiviteten av ett mentorprogram menar Murray och Owen (1991) att det måste pågå 
under minst tre år. Av intervjupersonerna i min studie var det två av sex (båda adepter) 
som tyckte att begränsningen på ett år var för kort. Jag tror, ur mentorernas perspektiv, 
att ett år upplevs som tillräckligt främst på grund av tidsbristen, medan adepterna 
upplever relationen som så pass viktig för den egna utvecklingen och 
problemhanteringen att flera skulle vilja ha ett längre tidsperspektiv. Min uppfattning är 
att det är viktigt att vara lyhörd för medarbetarnas behov och önskemål, samtidigt som 
det kan vara bättre att erbjuda ett år än inget mentorprogram alls om resurserna är 
begränsade. 
 
De flesta negativa aspekterna som berörts i teoridelen verkar enligt intervjupersonerna 
ha kunnat undvikas inom SSB. Adepterna upplever att de har känt stort förtroende för 
sin mentor och att matchningen har varit mycket bra. I mentorrelationer finns det risk att 
mentorn tar över en arbetsuppgift från adepten. När mentor och adept arbetar inom 
samma verksamhet händer det också att mentorn har behov av att bevisa för sina 
kollegor att adepten utvecklas bra och lyckas med sina arbetsuppgifter. Inom SSB har 
man enligt intervjupersonerna inte mött de problemen. Min uppfattning är att det 
grundar sig dels på att SSBs mentorprogram inte har ett karriärfokus utan istället 
fokuserar på ömsesidigt lärande. Då adept och mentor arbetar inom olika bibliotek 
elimineras risken för att mentorn ska ta över arbetsuppgifter från adepten eftersom de 
egna kollegorna inte har insyn i relationen eller ser adeptens utveckling i det dagliga 
arbetet. 
 
Problemen med rivalitet och avundsjuka har inte heller upplevts vara något problem för 
mina intervjupersoner. Den största anledningen till det tror jag är att man inte har ett 
chefs- och karriärsyfte med mentorprogrammet utan att det tydligt har informerats till 
övrig personal att programmet är till för ömsesidig kunskapsöverföring och för att lotsa 
de nyanställda in i organisationen – alltså något som gynnar även övrig personal. Några 
intervjupersoner har dock upplevt svårigheter att byta arbetspass inför mentorträffarna. 
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Jag tror att det kan bero på bristande information och insikt om vad SSBs 
mentorprogram innebär och kanske därmed viss avund. Min uppfattning är att ett 
mentorskap för alla kunna råda bot på problemet.  
 
Även Billetts (1999) beskrivning av risken för att mentorn är oroad över att bli 
förbigången av sin adept och därmed blir ovillig att dela med sig av sin kunskap 
elimineras genom att mentorprogrammet inte har karriärfokus och att mentor och adept 
arbetar inom olika bibliotek. Både Murray och Owen (1991) och Barton Cunningham 
och Eberle (1993) tar upp problemet med att inte alla medarbetare ges möjlighet att 
delta i ett mentorprogram och att det kan ge negativa konsekvenser för organisationen. 
Min uppfattning är att organisationen som helhet skulle gynnas av att alla i 
verksamheten fick någon form av samtalspart och tid avsatt för att då och då sitta ner 
och diskutera funderingar och problemområden. I nuläget har dock Stockholms stad 
skurit ned på verksamheten, man har anställningsstopp och ofta tillsätts inte tjänster som 
blir vakanta. Eftersom arbetsbelastningen därmed ökar uppfattar jag att det i nuläget 
svårt att få utrymme för aktiviteter utanför rutinuppgifterna.  
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5 Analys och reflektion 

I analyskapitlet analyserar jag utifrån den empiriska studien och i relation till den 
teoretiska referensramen vad som har lärts och hur lärandet har skett. Analysen 
sammanfattas genom att jag svarar på de forskningsfrågor som ställdes i uppsatsens 
inledning. Slutligen reflekterar jag över förslag till fortsatt forskning inom området.  
 

5.1 Lärande inom SSBs mentorprogram 

Kapitlet är i huvudsak kategoriserat utifrån de rubriker jag använt mig av i teorikapitlet 
om lärande för att det ska bli enkelt för läsaren att följa resonemanget och vid behov gå 
tillbaka till respektive teoribakgrund i kapitel 3. I varje kapitel nedan analyserar jag 
resultatet från min empiriska studie i relation till respektive teoridel.  
 

5.1.1 Min definition av begreppen lärande respektive utveckling 
Ellström (1992) menar att lärande innebär förändringar till följd av samspelet med 
omgivningen. Även Moxnes(1981) beskriver lärande som en förändring hos individen. 
Han menar att förändringen kan gälla beteenden, attityder, tankar eller känslor. Jag 
ansluter mig till deras syn på lärande och vill då påtala att jag använder termerna 
lärande respektiver utveckling till viss del som synonymer utifrån mitt synsätt att de 
generar varandra. Med det menar jag att när en individ lär sig något nytt sker en 
utveckling, men utveckling av individens motivation, självkänsla, ledarskapsförmåga 
eller liknande uppfattar jag också som ett lärande även om i egentlig mening inte ”lär 
sig” till exempel att bli mer motiverad. Det är snarare så att utvecklingen sker till följd 
av samspelet med omgivningen, precis som Ellström uttrycker det. 
 

5.1.2 Formellt, informellt och livslångt lärande 
Flera forskare diskuterar begreppen formellt respektive informellt lärande och vilken av 
de båda typerna av lärande som gynnar individen mest. Som jag ser det är mentorskapet 
formellt i så motto att det är en planerad utbildningssatsning. Samtidigt ser jag på det 
lärande som sker som till stor del informellt eftersom det sker i vardagen och ofta 
ganska oplanerat. Jag tror att både formellt och informellt lärande är viktigt för en 
individ och jag ser därför mentorskap som en bra utvecklingssatsning. Eftersom 
livslångt lärande anses leda både till personlig och till yrkesmässig utveckling samt till 
ökad livskvalitet tror jag att ett mentorskap som sträcker sig över lång tid kan vara 
gynnsamt. Därmed inte sagt att konstellationen behöver vara den samma år efter år. En 
adept kan mycket väl byta mentor efter en tid, eller själv bli mentor när han/hon arbetat 
en längre tid i organisationen. Fördelen med att byta mentor efter en tid kan vara att 
man får en nystart i relationen och nya infallsvinklar. Jag tror dock att en del personer 
hellre stannar kvar i en upparbetad relation som man känner sig trygg i. Att personer 
som tidigare varit adepter blir mentorer när de har arbetat en tid i organisationen tror jag 
är en bra idé eftersom man själv då har varit i adeptens situation. Förhoppningsvis 
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minns man hur mentorrelationen upplevdes ”från andra sidan” och kan då anpassa sitt 
bemötande utifrån den erfarenheten. 
 
Lundmark (1998) menar att det finns fyra olika delkompetenser som en individ måste 
utveckla – den yrkestekniska, den strategiska, den personliga och den sociala. Den 
funktionella kompetensen integrerar de övriga fyra och krävs för att man ska kunna 
hantera olika arbetssituationer som dyker upp på ett professionellt sätt. Utifrån 
intervjupersonernas beskrivningar av vad de upplever att de har lärt via 
mentorprogrammet ser jag att alla kompetenser utom den yrkestekniska har utvecklats. 
Den yrkestekniska kunskapen menar hon är den grundläggande kunskap och färdighet 
som kan tillgodoses genom traditionella kurser och som man har med sig från sin 
utbildning. Utvecklingen har skett via utbyte av erfarenheter, reflektion och genom att 
man har hjälpts åt att hitta lösningar på olika problem. Det är precis på det sättet som 
Lundmark beskriver att de strategiska, personliga och sociala delkompetenserna lärs.  
 
Lundmark (1998) diskuterar vidare skillnaden mellan utbildning som åtgärdas via 
traditionella kurser och utveckling som sker via till exempel handledning, arbetsrotation 
och olika projekt. Både hon och Ellström (1992) är överens om att en kombination av 
de båda är bäst för den individuella utvecklingen. Mentorskapet inom SSB tillgodoser, 
som jag ser det, utvecklingsbiten i personalutvecklingen, medan den delen av Genväx 
som fokuserar på kompetensinventering och utifrån den erbjuder konkreta utbildningar, 
tillgodoser utbildningsbehovet. 
 

5.1.3 Lärandemodeller 
Många forskare är överens om att lärande som sker via konkreta erfarenheter är mest 
effektivt. Man menar också att det är viktigt att det finns möjlighet att reflektera över 
det som har lärts. Den beskrivning som intervjupersonerna gör av sin utveckling och sitt 
lärande via mentorprogrammet visar att man har lärt genom att träffas, diskutera olika 
frågor och utbyta erfarenheter. Man har sedan gått tillbaka till sin egen arbetsplats och 
hittat lösningar på de problem man har tagit upp med mentorn/adepten. Nya 
infallsvinklar har sedan kommit till användning vid problemlösning i den egna 
verksamheten. Det är mer sällan som man upplever att man har fått ett konkret 
lösningsförslag på sitt problem, även om det också har hänt. Intervjupersonernas 
beskrivningar av karaktären på samtalen och på sin utveckling ligger i linje med det 
erfarenhetsbaserade, reflekterande lärande som flertalet forskare beskrivit. I forskningen 
nämns bland annat att lärande som baseras på upplevelser är mer effektivt än inläst 
kunskap och kunskap förvärvad via föreläsningar. Ellström (1992) menar att det finns 
tre typer av omgivningar med vilka individen samspelar vid lärande – den sociala, den 
fysiskt-materiella och den kulturellt-symboliska. Det lärande som har skett via 
mentorskapet har främst skett inom det sociala och det kulturellt-symboliska. Både 
adepter och mentorer beskriver att de har lärt känna en annan person och skaffat ett 
nätverk samt att de har fått kunskap om SSBs ideologi och kultur.  
 

5.1.4 Nivåer av lärande 
Vad gäller de två nivåerna av lärande som flera forskare diskuterar, upplever jag att 
intervjupersonerna till viss del beskriver ett lärande som skulle kunna hänföras till den 
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högre nivån. Några beskriver att de har utvecklat och omvärderat sin syn på 
organisationen, någon nämner att hon har fått en fördjupad syn på hur man kan 
uppfattas som chef och andra har fått nya tankar kring hur man kan hantera en negativ 
stämning i arbetsgruppen för att den ska förändras. Man har utvecklats till att våga ta 
initiativ och byta ramar. Även Marquardts (2000) beskrivning av action learning ligger 
i linje med den här typen av lärande. Jag tror dock att en del av lärandet har skett inom 
de redan befintliga ramarna.  
 
Flera adepter beskriver hur de har fått hjälp en bit på väg med ett problem och att det 
sedan har löst sig när man väl kommer tillbaka till sin arbetsplats, ofta utan att man 
egentligen själv märker hur det löser sig. Denna typ av utveckling ligger i linje med 
Collis och Winnips (2002) beskrivning av produktivt lärande som kan ske via 
mentorskap. 
 

5.1.5 Kollegahandledning 
Forskningen kring kollegahandledning (Lauvås et al, 1997) anser jag till stor del ligger i 
linje med den inriktning på mentorprogrammet som SSB har och som jag förespråkar. 
Även om Lauvås et al menar att kollegahandledning sker i lite större grupper (än två 
personer), tolkar jag det som att mina intervjupersoner beskriver en utveckling till följd 
av mentorprogrammet som liknar den beskrivning som Lauvås et al gör. Man har 
gemensamt reflekterat över problem, hjälpt varandra att tänka i nya banor och se saker 
ur ett nytt perspektiv och på det sättet förmedlat/fått förmedlat tyst kunskap. Om 
mentorskap för alla inte är praktiskt eller ekonomiskt möjligt i en organisation men man 
ändå vill att alla medarbetare ska få tillgång till ett samtalsforum tror jag att en 
kollegahandledning i någon form skulle kunna användas som alternativ.  
 

5.1.6 Metalärande och kultur/klimat 
Jag upplever att det finns risk för ett negativt metalärande inom SSB. Flera 
intervjupersoner nämner eller indikerar att organisationen är ganska trög och att 
förändringar tar lång tid. Vidare beskrivs en upplevelse av att äldre kollegor har gett 
upp, till exempel när det gäller att locka olika grupper av besökare och den känslan av 
uppgivenhet förmedlas lätt till en nyanställd person. March et al (1996) menar att 
organisationskulturen är lagrad i organisationen och att det finns risk att nya 
medarbetare hinner anpassa sig till den befintliga kulturen innan organisationen har 
hunnit lära av individen. Om ett specifikt bibliotek har negativ kultur tror jag att är det 
av största vikt att en adept som tillhör det biblioteket får en mentor som tillhör ett 
bibliotek med positiv kultur och som kan uppmuntra och ge adepten andra 
infallsvinklar. En adept nämner specifikt att mentorn har varit uppmuntrande just i en 
situation då kollegorna på det egna biblioteket har influerat till uppgivenhet. Jag anser 
ur det här perspektivet att det är viktigt att vara extra noggrann med att informera 
mentorerna om deras viktiga roll vad gäller att förmedla en positiv organisationskultur. 
Senge (1995) anser att en organisation som vill bli framgångsrik måste se till att alla 
medarbetare blir engagerade och utvecklas. Müllern och Östergren (1995) menar att för 
att organisatoriskt lärande ska ske måste hela arbetsgruppens system av föreställningar 
ändras vilket jag tror att SSB måste arbeta vidare med. Min uppfattning är att SSB 
måste få till stånd en attitydförändring och en ny glöd i hela organisationen. 
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Mentorprogrammet och hela Genväx är bra steg i rätt riktning, men eftersom alla 
medarbetare måste involveras tror jag att mer fokus måste läggas på utbildning om, och 
förändringar av organisationskulturen inom hela SSB och inte bara inom enskilda 
bibliotek. 
 

5.1.7 Motivation och självkänsla 
Bland annat Moxnes (1981) menar att motivation är en förutsättning för lärande. 
Björklund (2001) beskriver bra guidning, bra arbetsmiljö och kommunikation som 
några viktiga faktorer för motivationen. Min studie visar att alla intervjuade adepter har 
upplevt en ökad motivation och självkänsla till följd av mentorprogrammet. Även 
mentorerna är positiva och har i vissa fall fått en ”energiinjektion” av träffarna även om 
de inte är lika entusiastiska just gällande ökad självkänsla och motivationen. Jag tror att 
den gnista som varje möte uppges ha gett adepterna är enormt viktig för upplevelsen av 
arbetet och för att man ska vilja stanna i en organisation på lång sikt. Detta gör att jag 
anser att mentorskap (eller en samtalspart i någon form) för alla skulle vara värdefullt. 
 

5.1.8 Samarbete och kommunikation 
För att främja lärandet är de flesta forskare överens om att arbetet bör erbjuda bland 
annat variation, direkta kontakter och uppmuntra till samarbete. Vidare ska 
organisationen ha en kultur och ett klimat som stödjer och uppmuntrar till lärande. Om 
det finns utrymme för kommunikation leder det till att medarbetarna lär sig lyssna på 
varandra, komma med egna initiativ och uppmuntra varandra. Man kan också utveckla 
en kreativitet och en problemlösningsförmåga tillsammans som den enskilda individen 
inte kan på egen hand. Precis detta vittnar flera av intervjupersonerna om att de 
upplever har skett via mentorprogrammet. Maltén (1992) menar att samarbetet, för att 
fungera väl, måste vara grundat på regelbundna träffar, samhörighet och gemensamma 
mål, normer och värderingar. Jag upplever att SSBs mentorprogram uppfyller alla dessa 
kriterier, vilket jag tror har gynnat relationerna och utbytet. 
 
Flera forskare beskriver också hur kommunikation kan leda till konflikter som, om de 
hanteras rätt, utvecklar individen, arbetsgruppen och därmed hela organisationen. 
Schein (1993) menar att det är ledningen som måste ta initiativet för att en lärande 
organisation ska skapas, vilket jag anser att SSBs ledning har gjort i och med 
genväxprojektet och mentorprogrammet. Intervjupersonerna beskriver att just 
möjligheten att få ha en kommunikationspartner har varit mycket lärorikt och givande. 
Flera av adepterna beskriver också hur de via mentorn har fått redskap för att hitta 
lösningar på konflikter i den egna arbetsgruppen. 
 

5.1.9 Karriärplanering 
Egentligen är det bara en intervjuperson som explicit beskriver hur hon har bistått sin 
adept i karriärplaneringen genom att uppmuntra henne till att våga byta arbetsplats. 
Flera andra intervjupersoner beskriver dock i positiva ordalag att de har fått insyn i vilka 
utvecklingsmöjligheter som finns, vilka verksamheter man kan söka sig till och hur det 
är att vara chef. Mangell (1995) menar att karriärutveckling innebär att en person 
använder sin kompetens i ett nytt sammanhang. Min uppfattning är att organisationer 
har mycket att vinna på att bistå sina medarbetare i deras karriärutveckling. På det sättet 
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kan man vidareutveckla och behålla personal samtidigt som personalen blir mer 
motiverad. På så sätt vinner både medarbetaren och organisationen på upplägget. Det 
kan dock i vissa fall vara svårt att föra en helt öppen diskussion kring sina karriärmål 
med den egna chefen och jag tror då att mentorn som samtalspart är en mycket bra 
lösning. 
 

5.1.10 Sammanfattning av analysen genom svar på forskningsfrågorna 
Nedan sammanfattas de delar av analyskapitlet som ger svar på de inledande 
forskningsfrågorna. 

5.1.10.1 Hur upplever deltagarna i SSBs mentorprogram sitt lärande? 
Alla deltagare i studien anser att utveckling och lärande i arbetslivet är viktigt. 
Intervjupersonerna är positivt inställda till mentorprogrammet och alla upplever 
utveckling i någon form.  

5.1.10.2 Vad finns det för likheter och skillnader mellan mentorers och adepters 
lärande? 
Likheten mellan den utveckling som upplevs ha skett hos mentorer respektive adepter är 
att alla upplever att kontakten och kommunikationen med motparten har varit givande 
och att man fått insyn i en annan persons arbetssituation och verksamhet som man inte 
skulle ha fått utan mentorrelationen. Skillnaden i lärandet är att adepterna upplever ett 
mer specifikt lärande inom fler områden. Adepterna har ställt konkreta frågor och fått 
svar på dem men de har också kunnat diskutera till exempel relationsproblem och få 
lösningsförslag på dem. Adepterna upplever också i större utsträckning att det har varit 
skönt att ha någon som lyssnar. Mentorerna å sin sida upplever främst att de fått insyn i 
och insikt om hur yngre medarbetare tänker och tagit med sig det till sin egen 
organisation. Ytterligare en skillnad är att upplevelsen av ökad självkänsla och 
motivation är tydligare bland adepterna än bland mentorerna.  

5.1.10.3 Vad är det som lärs? 
Intervjupersonerna upplever att de har lärt mer om andra verksamheter och hur de 
fungerar. Man har utvecklat förståelse för olika situationer och fått en mer konkret 
helhetsbild av organisationen samt utvecklat relationer. Flera deltagare upplever en 
ökad kreativitet och problemlösningsförmåga, ökad förståelse för den egna yrkesrollen 
samt ökad självkänsla och motivation. För några har mentorrelationen också varit ett 
forum för att diskutera karriärplanering och möjligheterna att byta bibliotek. Några har 
också fått insikt i hur det är att vara chef och i andra strategiska frågor, till exempel 
personalfrågor. Man har också kommit till insikt om skillnaden mellan hur yngre 
respektive äldre medarbetare upplever sin yrkesroll. Min uppfattning är att deltagarna 
även har utvecklat sin egen förmåga att kommunicera.  

5.1.10.4 Hur sker lärandet? 
Intervjupersonerna upplever att de har utvecklats genom att fråga, diskutera och utbyta 
erfarenheter. Lärandet har skett genom dialog kring olika frågor och händelser och 
genom att man har gett varandra återkoppling. Man har bollat idéer och diskuterat olika 
lösningsförslag, vilka sedan har kunnat prövas i den egna verksamheten.  
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5.2 Avslutande reflektioner 

Min uppfattning är att SSBs dubbelriktade mentorprogram har lett till ömsesidig 
kompetensutveckling och kunskapsbyte, vilket har varit organisationens huvudsakliga 
syfte. Flera, både mentorer och adepter, nämner att mentorprogrammet är en satsning 
som gör arbetsplatsen attraktiv och alla tycker att det är ett bra initiativ. Eftersom det i 
nuläget är anställningsstopp inom organisationen står man inte längre inför den 
problematik man tidigare oroades av – att inte kunna locka kompetent personal. 
Eftersom situationen kan ändras fort och pensionsavgångarna kommer att eskalera ser 
jag mycket positivt på att man är lite ”före sin tid” samtidigt som man har lyckats fånga 
upp kunskap som annars skulle ha gått förlorad. Alla intervjupersonerna är positivt 
inställda till mentorprogrammet och upplever att en ömsesidig utveckling har skett, om 
än på olika sätt och i olika grad. Den största vinsten tror jag är upplevelsen av att 
motivationen och självkänslan har utvecklats och att man har lärt sig av 
kommunikationen med en annan person som man inte skulle ha haft utbyte med utan 
mentorprogrammet. För flera adepter tror jag att den bild av organisationskulturen som 
man har fått har blivit mer positiv än vad den skulle ha blivit utan mentorrelationen.  
 
Teorikapitlet visar att samarbete är utvecklande för individen och att en organisation 
måste vara lärande för att överleva och växa. Med grund i teorin och empirin anser jag 
att mentorprogrammet och hela genväxprojektet är en bra satsning som bör 
vidareutvecklas. För att nå framgång måste man måna om alla medarbetares 
engagemang och lärande och involvera hela organisationen i de gemensamma målen via 
samarbete och kommunikation. På så sätt kan man nå nya insikter, alternativa 
tillvägagångssätt samt arbeta bort negativa värderingar och förutfattade meningar. Det 
är dock viktigt att undvika att medarbetarna tvingas tävla om resurserna och uppleva 
intern konkurrens. Med grund både i teorin och i den empiriska undersökningen anser 
jag att det skulle finnas en vinst med att införa en mentor/samtalspart för alla 
medarbetare i en organisation. Eftersom all personal då skulle erbjudas den här 
utvecklingsformen skulle problem med eventuell avundsjuka i relation till 
mentorprogrammet och att man inte ställer upp för varandra kunna elimineras.  
 
Jag anser att mentorprogram som fokuserar på ömsesidig utveckling och som är till för 
alla medarbetare kan vara ett fördelaktigt led i kompetensutvecklingsstrategin för 
många, om inte alla, organisationer. En förutsättning är att strukturen på programmet är 
välgenomtänkt och baserad på vetenskapligt underlag. Det jag tror att en organisation 
har att vinna på en sådan satsning, utöver det individuella och organisatoriska lärandet, 
är att man kan locka, behålla och motivera personal, förmedla en bra företagskultur, 
minska riskerna för stagnation samt öka delaktigheten, utbytet och kommunikationen 
mellan medarbetarna. Det dubbelriktade mentorskapet är ett förhållandevis billigt sätt 
att kompetensutveckla personalen och bidra till ett livslångt lärande. 
 
Min studie har fokuserat på individernas och inte organisationens utveckling och jag 
kan utifrån den empiriska studien inte uttala mig om även organisationen har utvecklats. 
Det är dock min uppfattning att allt lärande och all utveckling som upplevs positivt av 
medarbetarna är positivt för organisationen i någon form. Grundat på teorierna om att 
organisatoriskt lärande är en förutsättning för att en organisation ska överleva anser jag 
att en intressant aspekt vid fortsatt forskning om mentorskap för ömsesidigt utbyte 



 52

skulle vara att följa hur det organisatoriska lärandet och organisationskulturen påverkas 
av att man inför ett mentorprogram i organisationen.  
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Bilaga 1 

 
 
Frågor till projektledaren för SSBs mentorprogram: 
 
Anmälde deltagarna sig själva som mentor/adept?  
Vilken information om/bild av mentorprogrammet fick de innan de påbörjade det? 
Vad är organisationens mål/syfte med programmet? 
Informerades deltagarna om mål och syfte innan programmet började?  
I vilken utsträckning fick deltagarna möjlighet att beskriva vilka förväntningar/mål de 
hade innan de påbörjade programmet? 
Hur var programmet upplagt? Hur ofta hade man möten? Var dessa schemalagda? Hade 
man uttalade områden att gå igenom vid varje möte? Vilka fördelar resp. nackdelar ser 
du med upplägget? Finns det något du anser att man borde ändra på? I så fall vad? På 
vilket sätt? Har du några tankar kring tidsutrymmet för mentorskapet i det ordinarie 
arbetet? Vad anser du om programmets längd? Tycker du att programmet som helhet 
skulle kunna förbättras/förändras? Hur? 
 
I vilken utsträckning hade deltagarna möjlighet att påverka upplägget på 
mentorprogrammet? (Egna initiativ, inflytande, medbestämmande, utvärdering.) Finns 
det några åtgärder som borde vidtagas för att förbättra deltagarnas 
påverkansmöjligheter? 
 
I vilken utsträckning fick deltagarna tillfälle att ge feedback på programmet? 
Helhetsutvärdering efter avslutat mentorskap? Under vilka former skedde ev. 
utvärdering? (Muntligt, skriftligt) Hur ofta skedde utvärderingar? Tycker du att detta var 
tillräckligt? Vilken form av återkoppling har du fått? Hur anser du att återkopplingen 
skulle kunna förbättras?  
 
Hur ser du på organisationskulturen? Upplever du att den är lätt att förstå och ta till sig? 
Har mentorskapet påverkat detta? 
 
Anser du att den kunskap adepterna tog med sig in i organisationen tas tillvara? 
Varför/varför inte? Skulle det kunna göras bättre? 
Tas den kunskap som erfarna medarbetare har förvärvat genom åren tillvara av 
organisationen? Varför/varför inte? På vilket sätt anser du att detta skulle kunna göras? 
 
Tror du att det sker ett ökat lärande inom organisationen till följd av 
mentorprogrammet? Hur? 
 
Anser du att generationsväxlingsproblematiken kan lösas genom mentorskap? 
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Bilaga 2 

Brev till adepter och mentorer 
 
 

 
Stockholm den 5 mars 2004 

 
 
 
Hej! 
 
Johanna Thermænius heter jag och jag arbetar just nu med en magisteruppsats inom 
ramen för Personal- och arbetslivsprogrammet. Jag har valt att skriva min uppsats om 
mentorskap. I den forskning jag har tagit del av i mitt uppsatsarbete finns det inte någon 
källa som fokuserar på lärande genom mentorskap. Det jag vill undersöka ”i 
verkligheten” är bland annat hur adepter och mentorer ser på sitt eget lärande samt 
om/hur en eventuell utveckling av kunskap och kompetens har skett under/genom 
mentorskapsprojektet.  
 
Efter att ha läst en artikel om Stockholms stadsbiblioteks mentorskapsprogram i DIK-
forum blev jag mycket intresserad och kontaktade Agneta Ehnmark. Jag presenterade 
mitt uppsatsprojekt och frågade om det var möjligt att få göra en studie av 
mentorskapsprogrammet genom att intervjua ett urval av deltagarna. Agneta gav 
klartecken till min undersökning.  
 
Min förhoppning är att du har möjlighet att ställa upp på en intervju inom ramen för 
mitt projekt. Den kommer att ta mellan 1-1½ timme och jag kommer att använda en 
bandspelare för att underlätta bearbetningen av materialet. Jag garanterar givetvis att 
intervjumaterialet behandlas konfidentiellt.  
 
Det skulle vara mycket värdefullt för mig och viktigt för tillförlitligheten i 
undersökningens resultat om du hade möjlighet att ställa upp på en intervju. Mitt mål är 
att genomföra intervjuerna under de närmaste veckorna. Jag kommer inom kort att 
kontakta dig för att boka in en tid. Jag hoppas att du tycker att min undersökning låter 
intressant och att du tar dig tid att medverka. 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
Johanna Thermænius 
 
Tel dagtid 08-505 920 74 
Mobil 0705-58 88 90 
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Intervjumall 
(En ram för minnet för att få med allt vid intervjutillfället. Men jag har utgått 

ifrån att följa intervjun och följa upp de svar jag får.) 
 
Inledning 
Berätta om din bakgrund och din tid inom organisationen. 
Anmälde du dig själv som mentor/adept? Varför? 
Vilka förväntningar och påverkansmöjlighet hade du? 
Förberedde ni specifika diskussionsämnen eller problem inför träffarna? 
Hur upplevde du tidsutrymmet för mentorprojektet i relation till det ordinarie arbetet? 
Vad anser du om programmets längd? 
 
Huvuddel 
1. Vad upplever du att du har lärt dig inom mentorprogrammet?; (t ex beskriv hur ditt 

sätt att angripa arbetsuppgifter har utvecklats, bryter du ramar, tänker du 
annorlunda, har din samarbetsförmåga, ditt sätt att kommunicera, lösa konflikter 
ändrats, har dina personliga egenskaper förändrats, har du förvärvat formell 
kunskap, informell (erfarenhetsbaserad kunskap)….) 

2. Hur upplever du att lärande har gått till? 
3. Anser du att du själv har kunskap som kommit din mentor/adept till del? Berätta.  
4. Adept: Anser du att den kunskap du tog med dig in i organisationen tas tillvara? 

Berätta. 
5. Mentor: Anser du att den kunskap du har förvärvat genom åren tas tillvara av 

organisationen? Berätta. 
6. Har din motivation och eller självkänsla påverkats av programmet? 
7. Skulle det vara gynnsamt om alla i organisationen hade en mentor- eller 

handledarrelation att bolla frågor i? 
8. Vad anser du om lärandets betydelse för din egen, den andres, respektive 

organisationens kompetens?  
 
Avslutning 
Har du några övriga kommentarer? Synpunkter? Frågor? 
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Fördjupade teorier kring planering och av ett mentorprogram 
 
Flera författare (t ex Jerkedal, 1970 och Forsberg, Hede, Lundmark & Söderström, 
1984) menar att vid planering av utbildning bör följande steg ingå: 
 
1. Kartläggning och analys av behov  
2. Fastställande av utbildningsmål 
3. Planering av innehåll och för genomförande av utbildningsåtgärderna 
4. Utvärdering/evaluering av utbildningens resultat och effekter 
 

(Jerkedal, 1970, Forsberg et al, 1984) 
 
Målen för utbildningen sätts upp utifrån vilka behov som finns. Innehållet och 
genomförandet av utbildningsåtgärderna ser olika ut beroende på behovsanalysen. 
Samtliga efterföljande steg har sin grund i den behovsanalys som gjorts som ett första 
steg i en utbildningsplanering.  
 
Upplägg och innehåll 
Murray och Owen (1991) påtalar vikten av att skilja mellan organiserat mentorskap och 
andra typer av mentorskap. De punkter som de anser att ett organiserat mentorskap 
innehåller är:  
 

• En utformning som tillgodoser företagets behov 
• Kriterier och ett förfarande för urval av adepter 
• Metoder och hjälpmedel för att identifiera adepternas utvecklingsbehov 
• Kriterier och ett förfarande för att utse kompetenta mentorer 
• Information för såväl mentor som adept om deras ansvar och roller 
• Metoder för att kombinera mentorer och adepter med utgångspunkt i utvecklingsbehoven och 

deras ömsesidiga resonans 
• En genomarbetad överenskommelse mellan mentor, adept och chef (om tillämpligt) 
• En koordinator ansvarig för att upprätthålla programmet och stödja samspelet 
• Utvärdering av utbildningen för att möjliggöra erforderliga justeringar av programmet 
• Övergripande utvärdering för att bestämma resultatet för organisationen, mentorerna och 

adepterna  
(Murray & Owen, 1991, s 7) 

 
Enligt Murray och Owen (1991) bör ett mentorprogram pågå under minst tre år för att 
en fungerande struktur ska byggas upp och för att effektiviteten ska kunna utvärderas. 
 
Hultman och Sobel (1994) anser att man bör sträva efter en åldersskillnad på ungefär 6-
15 år mellan adept och mentor för att mentorn ska ha större livs- och 
arbetslivserfarenhet. Åldersskillnaden får dock inte vara för stor eftersom det då finns 
risk för att en förälder/barnrelation uppstår. 
 
Utvärdering 
Murray och Owen (1991) betonar vikten av att ha en strukturerad och återkommande 
utvärdering av mentorprogrammet. En anledning är att man på så sätt får kontinuerlig 
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information om hur programmet fungerar, men också, och kanske av ännu större vikt, 
för att få personal i organisationen att engagera sig. De menar att om alla chefer i 
organisationen är delaktiga i både planering och uppföljning växer stödet för 
programmet.  
 
Strategin för utvärderingen bör läggas upp innan programmet påbörjas för att vara så 
opåverkad som möjligt (Murray & Owen, 1991). Även Jerkedal (1970) och Forsberg et 
al (1984) påpekar att en utvärdering av utbildningen bör planeras i förväg. Jerkedal 
menar att utvärderingen av utbildningsåtgärderna bör planeras redan när målen för 
utbildningen formuleras eftersom val av utvärderingsmetoder då kan göras utan onödiga 
inskränkningar. Dessutom kan en diskussion om utvärderingsfrågor och en 
utvärderingsplanering indirekt generera positiva effekter på den utbildning som ska 
utvärderas, genom att tvinga fram en diskussion om utbildningsmålen och hur 
utbildningsåtgärderna ska arrangeras för att bäst uppnå dessa mål.  
 
Eftersom syftet med utvärderingen bland annat styr vilken information som ska sökas 
menar Lundmark (1992) att det är viktigt att ha utvärderingens syfte klart för sig innan 
man börjar utvärderingsarbetet. Hon skriver vidare att ett övergripande syfte med 
utvärdering ofta är att skaffa sig någon form av beslutsunderlag för att på sikt kunna 
förändra och utveckla en utbildning. Utvärderingen får då en planerings-
/beslutsfunktion. Mer konkret kan detta innebära att man fokuserar på ett vägledande 
syfte (formativ utvärdering), ett kontrollerande syfte (summativ utvärdering) eller ett 
bedömnings-/utvecklingssyfte. 
 
Syftet med en vägledande utvärdering är att främja deltagarnas utbyte under pågående 
utbildning. För att deltagarna ska få möjlighet att påverka utbildningsmål, innehåll och 
arbetsformer bör information om deltagarnas behov, förkunskaper, förväntningar och 
önskemål inhämtas. Information som rör till exempel vad som upplevs som bra/dåligt 
eller givande/oväsentligt, måste under utbildningens gång tas fram för att utbildningen 
med grund i resultaten ska kunna anpassas till deltagarna (Lundmark, 1992).  
 
För att bedöma om och i så fall vad deltagarna har lärt sig görs en utvärdering med 
kontrollerande syfte. För att få en bild av utbildningen och dess värde, granskas 
resultaten av utbildningen. Det sistnämnda syftet, att genomföra en utvärdering för 
bedömning och utveckling, fokuserar på utbildningens effekter, det vill säga vilken 
nytta utbildningen haft. Vad gäller personalutveckling är det ofta relevant att försöka 
bedöma både individuella och organisatoriska effekter (Lundmark, 1992, Forsberg et al, 
1984).  
 


