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Förord 
Detta kandidatexamensarbete skrevs vårterminen 2011 av studenterna Daniel 

Arabzadeh och Birger Sjödin från civilingenjörsprogrammet inom maskinteknik på 
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Kandidatexamensarbetet gjordes inom 
inriktningen industriell ekonomi och organisation och temat 2011 var Knowledge 

Management/kunskap och lärande inom företag. Vi tog fram vår huvudfråga utifrån 
detta tema.  

Vi vill tacka alla som bidragit till detta arbete inklusive företagen Ericsson AB och 
Grontmij AB som frikostigt delat med sig av sin företagskultur. Tack Marcus Bergman, 

Peter Novak, Petra Blixt och Ann-Christine Svärd för att ni generöst medverkat i 
studien. Vi vill även tacka vår handledare Fabian Levihn för den handledning och hjälp 

som han bidragit med till denna studie. 
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Sammanfattning 
I en mer konkurrenskraftig värld måste anställda arbeta snabbt och effektivt för att 
generera vinst åt företagen. Fokus skiftar från välmående av sina anställda till företagets 
ekonomiska resultat. En negativ konsekvens av detta kan vara att kollegor och chefer 
inte investerar tid och energi för att hjälpa nyanställda att utveckla sin kompetens. För 
att motverka detta krävs det att företagen satsar på sina anställda, exempelvis genom 
mentorskap.  

Syftet med denna studie är att ge förbättringsförslag på mentorskap inom svenska 
teknikföretag, genom att genomföra en fallstudie på företagen Grontmij AB och 
Ericsson AB. Studiens huvudfråga är: Hur kan mentorskapen inom svenska 
teknikföretag förbättras? Studien ger en inblick i hur mentorskap kan och bör användas 
i praktiken. 

Mentorskapsformer som har tagits upp i detta arbete är formellt och informellt 
mentorskap, med en intern eller extern mentor. Mentorskap inom dessa former 
analyserades på Grontmij AB och Ericsson AB efter tre intervjuer med fyra anställda på 
företagen. 

Studien visade att det mest betydande området som svenska teknikföretag bör arbeta 
med för att förbättra mentorskapen är utvärderingsprocessen av dessa. Resultatet visar 
att båda de undersökta företagen saknar fastställda kriterier och strukturer i deras 
utvärderingsprocesser.  
Studien visar även att matchning generellt är viktigt för mentorskap på svenska 
teknikföretag. De riktlinjer som presenteras i tidigare forskning är dock för generell för 
att kunna tillämpas direkt inom alla mentorskapsformer. Studien visar att utebliven 
matchning ej påverkar mentorskap inom lägre hierarkiska nivåer. 
Adepten måste enligt studien vara drivande i sin relation med mentorn för att 
mentorskapet ska nå sin fulla potential. Därför är det viktigt att ett inledande stödmöte 
upprättas av antingen programansvarig eller mentorn.  

Då denna studie ej har tagit del av kostnadskalkyler för de undersökta mentorskapen 
föreslås att fortsatta studier undersöker specifika mentorskaps lönsamhet. Vidare finns 
utrymme att skräddarsy utvärderingsmallar för olika mentorprogram. 
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Abstract – How can the mentorships used at Swedish technical 
companies be improved? 
In a more hypercompetitive world employees strive to accelerate their productivity to 
increase annual results for their companies. Focus fades from the welfare of the 
employees to the performance of the company. A negative consequence of this could be 
that senior professionals do not invest time in helping young professionals develop and 
grow and new upcoming managers are left without guidelines and support. An effective 
tool in coping with this case is to implement mentorship within the corporate culture. 

The purpose of this thesis is to present possible improvements regarding mentorship 
used at Swedish technical companies, by doing a case study at the companies Grontmij 
AB and Ericsson AB. The main question of the thesis is: How can the mentorships used 
at Swedish technical companies be improved? The study presents an insight concerning 
how mentorship could and should be used in practice.  

Mentorship forms that were included in the thesis were formal and informal mentorship, 
with either an internal or external mentor. These mentorship forms were analyzed at 
Grontmij and Ericsson with the help of three interviews with a total of four company 
employees. 

The study shows that the most important area that Swedish companies should work on 
improving is the evaluation process of the program. The studies result showed that both 
companies lacked criteria and structure in their evaluation process.  

The study shows that the matching process is generally a vital part of mentorships used 
at Swedish technical companies. However the guidelines in previous research are too 
broad to be applied directly to all mentorship forms. Furthermore the study also shows 
that the absence of matching does not affect mentorships at lower hierarchic levels. 

The protégé must according to the study be the driving force in the relationship with the 
mentor to unleash the full potential of the mentorship. Therefore it is of great 
importance to implement a support meeting between the protégé and the mentor or the 
mentor program manager, early on in the program. 

Since this study does not include any financial calculations regarding the mentorships, a 
suggestion is that future research should consist of analyzing the profitability of specific 
mentorships. Further research should also be made regarding the development of 
templates for the evaluation process in specific mentor programs.   
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
I ett mer konkurrenskraftigt Sverige måste anställda arbeta snabbt och effektivt för att 
generera vinst åt företagen, detta menar Thomas J. DeLong, John J. Gabarro, och 
Robert J. Lees i artikeln Why Mentoring Matters in a Hypercompetitive World [1]. 
Vidare hävdar artikelförfattarna att företagen samtidigt strävar efter att bli mer 
kostnadseffektiva för att därmed utnyttja sina resurser maximalt. 

En negativ konsekvens av företagens konstanta vilja att inneha större marknadsandel 
eller vinst kan skapa en trend där bolagen bryr sig mer om sina intäkter än att utveckla 
sina anställdas kunskaper och framförallt band mellan företag och anställd. Detta kan 
leda till bristande lojalitet gentemot arbetsgivaren och därmed kan anställda se sig själva 
som fria agenter tills en bättre karriärmöjlighet uppkommer. I samma artikel pekar 
författarna på att anställda kan känna att kollegor och chefer inte investerar tid och 
energi för att hjälpa dem att utveckla sin kompetens. För att motverka detta krävs det att 
företagen satsar på sina anställda. [1] 

I boken Mentor [2] skriver Gunilla Arhén att i dagens moderniserade och utvecklade 
avdelningar inom human resource management används än idag mentor- 
adeptförhållandet som ett slagkraftigt verktyg för att förmedla kunskap. Vidare hävdar 
Arhén att grundtanken med mentorskap är att en äldre och mer erfaren yrkesman leder, 
stödjer, undervisar och utvecklar en yngre eller nyare kollega. Med mentorn får adepten 
möjlighet att snabbt ta in en annan människas erfarenheter och koppla ihop dem med 
hans/hennes egna visioner, idéer och framtidsförhoppningar. [2] 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att ge exempel på hur mentorskap bör användas inom 
svenska teknikföretag genom att analysera mentorskap och definiera 
förbättringsåtgärder för dessa. Tidigare teori och forskning ska ligga till grund för denna 
studie, i samverkan med empiriska undersökningar.  

Studiens huvudfråga lyder:  

• Hur kan mentorskapen inom svenska teknikföretag förbättras? 
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1.3 Avgränsningar 
Begreppet mentor och mentorskap kan tillämpas på många sätt beroende på bland annat 
bransch, sysselsättning, verksamhetsland och företagskultur. I rapporten är begreppet 
mentorskap begränsat till en relation mellan två individer (en mentor och en adept) där 
huvudsyftet är ömsesidigt överförande av kunskap och erfarenhet mellan parterna. Av 
samma anledning är studien enbart inriktad på mentorskap inom teknikföretag belägna i 
Sverige. Kostnadskalkyler över de undersökta mentorprogrammen är inget denna studie 
kunnat ta del av, då dessa är sekretessbelagda. 

Studien är begränsad till mentorskapsformerna formellt och informellt mentorskap, där 
varje formalitet kan delas upp i falangerna internt och externt mentorskap. 

Mentorskapen på de berörda företagen har analyserats dels utifrån ett organisatoriskt 
managementperspektiv där fokus har legat på hur ett mentorprogram bör utformas, dels 
ur ett individperspektiv där fokus har legat på samspelet mellan mentor och adept. 
Förhoppningen är att huvudfrågan skall kunna besvaras rättvist utifrån dessa perspektiv. 
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2. Teori - Tidigare studier och forskning 
2.1 Mentorskap i olika former 
I denna studie har mentorskapet delats upp i formellt- och informellt mentorskap och 
varje formalitet används internt och externt enligt Figur 1. 

M
en

to
rs

ka
p Formellt

Internt

Externt

Informellt
Internt

Externt

 Figur 1. Undersökta mentorskapsformer 

Författarna Tammy D. Allen och Lillian T. Eby förklarar i sin artikel ”Relationship 
Effectiveness for Mentors” [3] att ett formellt mentorskap kan definieras som att 
ledningen parar ihop mentorn med adepten eller att mentorskapet på något sätt är 
frambringat av ledningen hos adeptens företag, medan informellt mentorskap innebär att 
mentorn tar någon under sina vingar utan krav från någon ledning. Begreppen intern och 
extern syftar på om mentorn är från samma företag som adepten.  

2.2 Mentorskap ur adeptens perspektiv 
Olika adepter har olika mängd och typ av erfarenhet och därmed olika typer av behov. 
Enligt Gunilla Ahrén kan man dela upp dessa olika adepter efter tre olika hierarkiska 
nivåer: nivå 1-3. Nivå 1 – nyexaminerade medarbetare, nivå 2 – specialister som blir 
chefer och nivå 3- avancering i chefshierarkin [2]. 

Vad kan adepten få ut av mentorskapet? 

Fördelarna är många för adepten under ett mentorskapsprogram berättar Harvey H. H. 
Homsey i artikeln Mentor or Protégé? A Formal Mentorship Program is the Answer 
[4]. Exempel på positiva konsekvenser enligt samma artikel för adepten vid formellt 
mentorskap är att adepten: 

• lär sig av mentorn. 
• sparar tid på att erhålla kunskap. 
• får konstruktiv kritik i nyckelområden, som kommunikation, tekniska 

kunskaper, ledarskap och HR. 
• får större förståelse över vad som behöver förbättras för att växa inom 

organisationen. 
• nätverka med en erfaren kollega. 
• tar snabbare till sig företagets kultur. 
• vinner en förhoppningsvis god personlig relation. 
• ökar sin produktivitet. 
• ökar engagemanget. 
• minskar sin frustration. 
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• får råd om vilka mål som är rimliga att sätta upp. 
• ökar självförtroendet. 

Precis som för adepten finns det fördelar för mentorn med att vara delaktig i ett 
mentorskap. [4] 

2.3 Mentorns personlighet och erfarenheter 
Eftersom det finns olika typer av behov hos adepten (nivå 1-3) vore det oklokt om 
han/hon sökte efter en mentor med enbart övergripande topperfarenhet. Vid matchning 
av mentor och adept utgår man från adeptens situation och utifrån detta hittas en mentor 
med lämpliga erfarenheter. Då huvudsyftet med mentorskap är att överföra kunskap och 
erfarenhet bör mentorns livsvisdom matcha adeptens behov. Därför är det svårt att hitta 
en mentor med givande erfarenheter internt i företag desto högre adepten stegrar i 
hierarkin. I dessa situationer, nivå 3, är det därför vanligare att adepten finner en mentor 
externt, ofta informellt. Mentorn skall därmed vägleda adepten genom att vara en tålmodig 
och mogen samtalspartner och inte agera i adeptens ställe. Adepten måste alltid själv ha det 
slutliga ansvaret för sina beslut och handlingar. Arhén betonar att adepten måste vara 
drivande i mentor-adept-relationen för att mentorskapet ska lyckas, vilket gäller för alla 
hierarkiska nivåer. [2] 

Mentorliknande relationer 

I början av 1990-talet var fadderskap ett vanligt begrepp. Fadderskap, precis som 
mentorskap, var ett sätt att överför kunskap från äldre och mer erfarna personer till 
yngre personer. Detta ansågs vara mindre pretentiöst och hade ett mindre krävande 
upplägg än mentorskap. Gunilla Ahrén hävdar dock att det mer handlade om ovanan att 
använda begreppet mentorskap. Hon berättar att de fadderskapsystem som hon kom i 
kontakt med ofta var väldigt lika mentorprogram. Idag är det olika former av 
mentorprogram som är aktuella vid upplärning menar Gunilla Arhén. [2]  

En annan typ av mentor är teknisk mentor, vars syfte är att vägleda och handleda 
adepten genom enbart tekniska uppgifter. Om adeptens arbetsuppgifter kräver teknisk 
kompetens är detta ett effektivt sätt att överföra kunskap, dock enbart handledning 
genom tekniska problem. Därför är kompatibilitet mellan adeptens och mentorns 
personligheter av mindre fokus i denna variant av mentorskap. [2]   

2.4 Vikten av mentorskap 
Christina Franzén förklarar i sin bok ”Mäns och kvinnors skilda föreställningar” [5] att 
vissa förutsättningar krävs för att få ett formellt mentorprogram att fungera, framför allt 
på en nivå där nyligen utexaminerade rekryteras till ett företag. Då är det viktigt att:  

• yttersta ansvaret ligger hos verksamhetens ledning 

• programmets syfte och mål är väldefinierade och tillgängliga 

• kriterier för val av mentorer och adepter är förankrade i ledningen 

• en programansvarig har blivit utsedd av ledningen, som kontinuerligt uppdaterar 
ledningen om mentorprogrammet 

• programmet är väl förankrat i verksamheten 

• programmet är en långsiktig satsning. 
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Under hur lång tid ett mentorprogram varar för den enskilde adepten och mentorn 
varierar, men bör vara minst ett år för att adepten ska få tid att testa nyvunna kunskaper 
i det dagliga arbetet. Mentorn skall kunna avsätta tillräckligt med tid till 
mentorprogrammet då det ofta kan vara en relativt tidskrävande process. 

Christina Franzéns egna erfarenheter från mentorprogram är att det är en fördel att låta 
adepterna själva välja en mentor utifrån en mentorprofil de utformat, gärna med hjälp av 
en styrgrupp eller programansvarig. Detta bygger dock på att det finns en pool av 
tillgängliga mentorer att välja mellan.  

Intern mentor 

I början av karriären är det bra med en intern mentor som känner till organisationen och 
förstår företagskulturen. Det interna mentorskapet ger därför adepten ett bra internt 
närverk. 

En risk med den interna mentorsrelationen är det faktum att mellan många 
affärsrelationer, precis som mellan mentorn och adepten, kan det komma att existera 
hållhakar med förväntningar av att man ska ”betala igen” för tidigare tjänster. [2] 

Extern mentor 

En extern mentor verkar i en annan organisation än adepten. Adepten kan därmed tala 
fritt med mentorn om till exempel omorganisation och olika förändringsarbeten eller 
andra saker som adepten kan känna vara svårt att bearbeta själv. De som har varit med 
och skapat förändring i företaget kommer oftast stå bakom detta beslut, och därför kan 
det vara bra att prata med en mentor som står utanför företaget. Den externa mentorn 
kan förhålla sig neutral till de olika situationerna som adepten behöver vägledning i.  

Nackdelen med en extern mentor är att mentorns råd och lösningar fås med samma 
kvalitet som den adepten beskriver sina funderingar eller problem med, då han/hon inte 
nödvändigtvis inte vet något om företagskulturen och branschen som adepten arbetar 
mot. Mentorn kan därmed missförstå vad den situation som du vill diskutera. Adepten 
måste kunna ge den externa mentorn insyn i företagets chefroller, normer, föreskrifter, 
kultur, konkurrenters agerande och kundrelationer. [2] 

  

11 
 



Utvärdering 
Många företag som använder sig av mentorprogram i hög utsträckning startar 
styrgrupper för att kontinuerligt utvärdera och förbättra programmet samt även att se till 
att den kompetens som adepterna utvecklar i programmet tas till vara på av företaget. 
[5] 

David Megginson och David Clutterbruck föreslår i boken ”Mentoring in action – A 
practical guide for managers” [6] att under utvärdering bör styrgruppen eller 
programansvarig utreda följande frågor: 

Utvärdering av mentor-adept-relationens utveckling ställer frågor som: 
• har adept och mentor etablerat ett nära samarbete? 
• har relationen en tydligt mål som båda parter jobbar aktivt för att uppnå? 
• inträffar möten mellan adept och mentor tillräckligt ofta? 
• anses mötena vara givande för både adepten och mentorn? 
• lär sig både adept och mentor? 
• hur stor del av relationerna räknas som lyckade, respektive misslyckade? 

Utvärdering av mentor-adept-relationens prestation ställer frågor som: 
• hur många av de milstolpar för inlärning som sattes upp har uppnåtts? 
• har adepten förbättrat sin prestation enligt bedömningsmallar? 
• förbättring av nyckelkompetenser enligt bedömningsmall? 

Frågorna ovan gäller främst för formellt mentorskap. Eftersom ett informellt 
mentorskap är en process som ej är sanktionerad av varken en extern eller intern 
ledning, finns det ingen utvärderingsprocess för denna form av mentorskap. Dock 
uppmuntrar Megginson och Clutterbruck att mentorn och adepten själva ska utvärdera 
mentorskapet efter att det avslutats, ihop och individuellt, utifrån frågorna som 
presenterades ovan. [6] 
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3. Metod 
För att undersöka om den tidigare forskningen och studierna stämmer överens med det 
mentorskap som implementeras inom svenska företag krävs det att en empirisk studie 
utförs. Rapportens empiriska avsnitt berör två stora företag inom olika tekniska 
branscher, Grontmij AB och Ericsson AB, som båda använder sig av olika varianter av 
mentorskap1. Detta val av företag ger studien möjlighet att skildra hur mentorskap 
används för att förmedla kunskap inom teknikföretag i Sverige. 

Syftet med valet av företagen var att få en inblick i hur mentorskap används på ledande 
teknikföretag i Sverige. Grontmij valdes att studera eftersom det är ett av de största 
teknikkonsultföretagen i Sverige inom hållbar samhällsutveckling2. Ericsson valdes för 
att ge inblick i hur mentorskap används på ett världsledande företag inom 
telekommunikation [8]. 

I detta avsnitt presenteras resultatet av de tre semistrukturerade intervjuerna som 
genomförts med Peter Novak och Marcus Bergman (Ericsson), Petra Blixt (Ericsson) 
samt Ann-Christine Svärd (Grontmij). Syftet till varför semistrukturerade intervjuer 
genomfördes var att kunna erhålla djupare svar och utläggningar än vad exempelvis 
enkätundersökningar eller liknande studier hade kunnat ge.  

Dessa personer valdes på grund av deras kontakt med mentorskap på olika hierarkiska 
nivåer. Intervjuerna varade 60 – 90 minuter vardera och intervjuobjekten tilläts tala fritt 
och redogöra mer ingående för de ämnen de hade mest kunskap om, baserat på en 
intervjumall med 36 frågor, se Bilaga 1. Frågorna ämnade ge insikt i intervjuobjektets 
bakgrund, kontakt med mentorskap samt företagets användning av olika typer av 
mentorskap. Nedan följer en kort introduktion av intervjuobjekten. 

Intervju 1: Marcus är projektledare inom hårdvaruutveckling och Peter arbetar som 
mjukvareutvecklare. De har båda mer än tre års erfarenhet på företaget och Ericsson är 
deras första arbete efter examen från Linköpings Tekniska Högskola respektive 
Kungliga Tekniska Högskolan. 

Intervju 2: Petra Blixt arbetar som Market Development Manager på Ericsson. För 
närvarande arbetar hon med att utveckla Mobile Health Care programmet på Ericsson. 
Det är ett program för att utveckla produkter som möjliggör digital uppsikt och 
kommunikation av hälsovärden för patienter utanför sjukhuset inom sjukvården. Petra 
har tidigare arbetslivserfarenhet från flera företag och har nu gått 9 av 18 månader i ett 
chefstraineeprogram som heter Exellerate Global Management på Ericsson. 

Intervju 3: Ann-Christine Svärd är divisionschef för samhällsbyggnad och 
projektledning på Grontmij. Hon ansvarar för nio enheter inom samhällsbyggnad där 
hon är inblandad i flera projekt samtidigt och har cirka 160 personer under sig. Hon 
startade sin karriär med att arbeta som konstruktör i drygt tio år och har sedan dess haft 
ett flertal direktörsposter på olika företag. 

Resultaten analyserades därefter utifrån målsättningen att svara på huvudfrågan i 
jämförelse med tidigare teori och forskning presenterade i studien. 

 

                                                 
1 Se empiriavsnitt för mer ingående information gällande företagens mentorprogram. 
2 Fjärde största teknikkonsultföretag i Europa. [7] 
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4. Resultat 
Efter intervjuerna erhölls en bild över vilka former av mentorskap som används på 
Grontmij och Ericsson, vilket illustreras nedan i Tabell 1. 

Mentorskapsform Används inom 

Internt formellt fadderskap Ericsson AB 

Internt formellt mentorskap i projekt Grontmij AB, Ericsson AB 

Internt formellt mentorskap för chefstrainee 
(Exellerate Global Management) 

Ericsson AB 

Externt informellt chefsmentorskap Grontmij AB 

Tabell 1. Tabellen visar vilka mentorskapsformer som används på Ericsson och Grontmij. 

De mentorskapsformer som presenterats ovan i Tabell 1 förklaras mer ingående nedan i 
Tabell 2 och 3. Informationen som ges i detta avsnitt är helt baserat på svaren 
intervjuobjekten har gett. Antalet adepter och mentorer som dessa mentorprogram 
innefattar varierar från år till år. 
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Mentorskap på Ericsson och Grontmij – Mål, samt tid- och resursbehov 
 

Fastställning av mål med 
mentorskapet 

Hierarkisk nivå Tidsperiod Incitament Mötesplanering 

Internt formellt 
fadderskap  

Det finns tydliga checklistor för vad 
adepten skall uppnå med 
mentorskapet, men adepten får vara 
med och påverka målen och 
tillvägagångssätten genom diskussion 
med mentor och chef. 

Nyanställning 
Nivå 1 

Drygt sex månader. Det 
är dock vanligt att 
mentorskapet fortsätter 
informellt. 

Inget incitament ges till 
faddern, dock räknas det 
som en merit. 

Adept och mentor ses på 
daglig basis. 

Internt formellt 
mentorskap i 
projekt  

Målet med mentorskapet är att 
uppfylla projektmålet. 

Tekniska projekt 
Nivå 1-2 

Beror på hur långt 
projektet sträcker sig. 

Inget incitament ges till 
mentorn. Anmärkning: 
Grontmij debiterar sina 
beställare för mentorskap 
i projekt som kontrakten 
innefattar. 

Nära samarbete i projekt. 
Adept och mentor träffas 
i regel flera gånger i 
veckan 

Internt formellt 
mentorskap för 
chefstrainee 
(Exellerate 
Global 
Management) 

Adepten har relativt fria tyglar att 
styra mötena med mentorn för att 
uppnå och lära sig det som är mest 
aktuellt för honom/henne. 

Mellanchefsnivå 
Nivå 2 

18 månader. Inget incitament ges till 
mentorn. 

Beror på geografiska 
förutsättningar. 
Telefonmöten 1-2 gånger 
i månaden samt enstaka 
personliga möten. 

Externt 
informellt 
chefsmentorskap 

Adepten initierar kontakt med en 
möjlig extern mentor för att få råd 
och synpunkter, vilket ämnas bidra 
till att adepten når sina personliga och 
organisatoriska mål. 

Högre 
chefsbefattning 
Nivå 3 

Obestämt. Mentorskapets informella 
struktur gör att inget 
incitament ges till 
mentorn.  

Personliga möten cirka 1 
gång i månaden samt 
mailkontakt. 

 

Tabell 2. Tabellen redogör för hur målsättning, tidsperiod, eventuella incitament samt mötesplanering har strukturerats för de olika mentorskapen. Det 
framgår även vilken hierarkisk nivå mentorskapen tillämpas inom. 

Mentor- 
skap 

Kategori 
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Mentorskap på Ericsson och Grontmij – Syfte, mentor-adept-relation, samt utvärderingsprocess 

 
Huvudsakligt syfte Egenskaper mentorn bör besitta Matchning Utvärdering 

Internt formellt 
fadderskap 

Förmedla administrativ 
information samt 
företagskultur. 

Hierarkiskt sett nära adepten. Faddern bör ha 
genomgått en karriärutveckling som adepten 
väntas genomgå samt genuint vilja främja 
adeptens karriärbana. Mentorn är ej heller 
adeptens närmaste chef. Utåtriktad och cirka 
tre års arbetserfarenhet från Ericsson. 

Ingen matchning. Det finns inga tydliga riktlinjer för 
utvärdering av fadderskapsprogrammet. 
Adepten och hans/hennes närmaste chef 
diskuterar fadderskapet efter dess avslutande. 
Chefen gör en subjektiv bedömning. 

Internt formellt 
mentorskap i 
projekt  

Mentorn bistår adepten 
främst med teknisk 
support. 

Tekniskt kunnande inom adeptens område 
prioriteras. ”Mjukare” personlighetsaspekter 
är ej lika viktigt. Mentorn är ej heller 
adeptens närmaste chef. 

Matchning efter 
tekniskt behov. 

Ericsson: Enligt intervjuobjekten utvärderas 
ej mentorskapet noga. 

Grontmij: Mentor-adept-relationerna 
utvärderas en gång i kvartalet genom att 
cheferna, mentorerna och deras respektive 
adepter för medarbetarsamtal där deras 
utveckling diskuteras. HR-avdelningen 
utvärderar i sin tur mentorprogrammet. 

Internt formellt 
mentorskap för 
chefstrainee 
(Exellerate 
Global 
Management) 

Attrahera, utveckla och 
hålla kvar lovande 
förmågor inom Ericsson, 
samt utveckla deras 
ledarskapsförmågor. 

Öppen, empatisk samt inneha 
arbetserfarenhet viktig för adeptens 
utveckling. Senior inom företaget. 

Profilmatchning 
för mentor och 
adept gällande 
målsättning, 
personlighet, krav 
och preferenser. 

Mentorprogrammet utvärderas enligt Petra 
Blixt ej noggrant. Återkoppling sker med 
programansvarig men riktlinjer för 
implementering saknas.   

Externt 
informellt 
chefsmentorskap 

Fungera som ett 
”bollplank” för adepten 
vid organisatoriska och 
strategiska frågor som ej 
bör tas  internt.  

Bör vara från en annan bransch än adeptens. 
Detta genererar ett nytt perspektiv samt 
minimerar risken för intressekonflikter 
genom att ej ha en konkurrent som mentor. 

Adepten väljer 
fritt sin mentor. 

Då mentorskapet är informellt utvärderas det 
ej av tredje part. Det är upp till adepten att 
göra en egen subjektiv bedömning. 

Mentor- 
skap 

Kategori 
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Tabell 3. Tabellen redogör för syfte, mentorns egenskaper, matchning, samt utvärderingsprocessen för de olika mentorskapen. 



4.1 Intervjuobjektens åsikter 
Intervjuobjektens generella personliga åsikter om mentorskap är att det är det enda sättet 
att effektivt förmedla företagskulturen till de nyanställda. Vidare anser de även att 
mentorer är nödvändiga för att ge svar och vägledning till adepten, samt accelerera 
processen för att göra den nyanställde inkomstbringande. 

Det faktum att faddrarna på Ericsson endast har cirka tre års arbetserfarenhet ses som en 
fördel av Marcus Bergman och Peter Novak. Bergman och Novak var överens om att 
formellt mentorskap har många fördelar gentemot informellt. Att ta upp mer erfarna 
kollegors tid med frågor och liknande är nödvändigt för den nyanställde, men det kan ur 
dennes perspektiv kännas som att man stör och saktar ned arbetsprocessen om inte 
adepterna själva vet att de har en formell mentor som har i uppdrag att hjälpa till och 
stödja adepterna. Novak påstår att en negativ konsekvens med fadderskapet är att det 
kan vara svårt att ta upp känsliga frågor med sin fadder, exempelvis tankar på att byta 
jobb, oro på arbetsplatsen etcetera, på grund fadderskapets interna karaktär. Bergman 
menar att den nära relationen man skapar med sina adepter kan ge upphov till en svår 
balansgång mellan att hjälpa och att utmana adepten. 

Vidare framhåller Petra Blixt att det kan vara utvecklande för en anställd med bristande 
social kompetens att vara mentor för att utveckla denna egenskap, men hon tycker inte 
att det är något för alla. Blixt hävdar att detta program har visat att Ericsson tror på 
henne och hennes kollegor då de investerar stora summar i programmet och detta har 
gett upphov till en ökad lojalitet för Ericsson. Hon har dock tre synpunkter på 
programmet som hon tycker borde ses över. Till att börja med borde mentor och adept 
träffas i programmets startskede. Vidare anser hon att dessa chefsmentorer bör gå en 
mentorutbildning innan programmet. Slutligen efterfrågar hon mer tips och uppslag från 
programansvarig till adepten angående vad som man bör diskutera med mentorn på 
telefonmöten. 

Att mentorerna i tekniska projekt på är interna är enligt Ann-Christine Svärd en 
nödvändighet då det oftast ej är fördelaktigt att ha externa mentorer från konkurrerande 
företag. Enligt Svärd är det upp till mentorn och adepten att hålla en bra balans i 
relationen så att den är tillräckligt nära utan att bli för familjär. Vidare menar Svärd att 
hon är tillfreds med mentorskapen på Grontmij med förbehåll om att det alltid kan 
förbättras. 
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5. Analys 
I kapitel 2. Teori – tidigare studier och forskning, presenterades data för att påvisa 
vikten av mentorskap och hur mentorskapet implementeras på svenska teknikföretag. I 
jämförelse med studiens resultat blev det klart att mentorskap var ett av de bästa sätten 
att överföra kunskap inom den kooperativa sektorn. Detta ansågs av alla fyra 
intervjuobjekt i samklang med Harvey H. H. Homsey’s artikel om fördelarna med 
mentorskap för mentor och adept. Trots att artikeln i största del belyser formellt 
mentorskap visar denna studie att exemplen som presenteras även kan gälla för ett 
informellt mentorskap. 

Teorin pekar på att adepten måste vara den som är drivande i mentor-adept-relationen 
för att överföringen av kunskap ska bli så fördelaktig som möjligt. Ju högre upp i 
hierarkin adepten stiger desto viktigare blir påståendet i föregående mening, enligt 
författaren Gunilla Ahrén. Detta behov bekräftas även i de empiriska resultaten, där 
Petra Blixt angav att hon behöver hjälp från programansvarig med uppslag att diskutera 
med sin mentor för att driva samarbetet i Exellerate Global Management-programmet 
framåt. Därmed uppstår en konflikt mellan teori och praktik, som innebär att ett 
cirkulärt växelspel krävs för att skapa en givande relation mellan parterna. Adepten 
måste vara drivande, vilket kräver att mentorn eller programansvarige tydligt uppmanar 
och uppmuntrar adepten att ta eget initiativ gällande programmets innehåll och riktlinjer 
redan från mentorskapets start. Adepten driver mentorn vilket leder till att de 
tillsammans driver mentorskapet framåt. Konsekvensen av en icke drivande adept blir 
att resurserna ej används till sin fulla potential.  

I avsnitt 2.4 betonas vikten utav tydliga utvärderingsprocesser för att kvalitetssäkra 
mentorprogrammen, av författarna David Megginson och David Clutterbruck. 
Resultaten gällande utvärdering indikerar att dagens teknikföretag ej lägger tillräckligt 
stor vikt vid att utvärdera sina mentorprogram. Megginson och Clutterbruck menar att 
detta kan leda till att mentorprogrammen ej utvecklas, eventuella brister lever kvar samt 
att mentorskapets framgångar är svåra att mäta.  Studien visar att större betoning på 
utvärdering av formella mentorprogram är den viktigaste förbättringen som 
teknikföretag bör implementera. Studiens resultat visar att informella mentorskap inte 
utvärderas.  I enlighet med Megginson och Clutterbruck pekar dock studien på att 
mentorn och adepten själva ska utvärdera mentorskapet efter att det avslutats, ihop och 
individuellt. Utvärderingen bör beröra frågor som: har adepten förbättrat sin prestation, 
har mötena varit givande för de involverade parterna samt om det finns tydliga mål som 
båda parter jobbar aktivt för att uppnå. 

Gällande matchning mellan adept och mentor menade Gunilla Ahrén att adepten bör 
utgå från sin egen situation och kunskapsbehov och därefter välja mentorn. 
Intervjuobjekt från nivå 2 och nivå 3 hade möjlighet att matcha utifrån egna preferenser, 
medan intervjuobjekt i nivå 1 blev tilldelade sin mentor.  Gunilla Ahrén beskriver en 
generell bild där matchning är en vikig del av mentorskap. Studien visar däremot att 
matchning inte behöver ske där huvudsyftet med mentorskapet är att förmedla 
företagskultur och tekniska och administrativa uppgifter. Därför bör det heller inte ske 
matchning ur ett ekonomiskt perspektiv. På högre hierarkiska nivåer är det viktigare 
med matchning eftersom mentorn inte enbart ska förmedla teknisk och administrativ 
kunskap utan även vägleda adepten genom karriären utifrån mentorns egna utmaningar 
och svårare situationer som han/hon övervunnit. 
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I teorin betonas av Ahrén att mentorn ej ska få betalt för sina tjänster utan mentorskapet 
ska ses som en merit och utvecklingsfas för mentorn. Alla fyra intervjuobjekt uppgav att 
mentorer på respektive företag ej fick betalt för mentorskapet men att det påverkade vid 
löneförhandlingar. Studien visar att detta främjar företaget och mentorskapen eftersom 
mentorns lön då står i proportion till den kompetens som företaget kan nyttja. 

På Grontmij är det helt upp till de högt uppsatta cheferna att hitta samt välja sig en 
extern chefsmentor. I enlighet med Gunilla Ahréns redogörelse i boken Mentor [2] är 
det enligt oss och Ann-Christine Svärd fördelaktigt att ha en extern mentor för att undgå 
att ta känsliga frågor med kollegor som exempelvis bristande motivation hos 
underställda eller intressekonflikter med andra avdelningar. Enligt teorin är det vikigt att 
en mentor på, alla hierarkiska nivåer, har haft liknande arbetserfarenheter som adepten 
för att kunna relatera till adeptens situation. Organisatoriska och strategifrågor är 
centralt för mentor-adept-relationen inom nivå 3 och därför är det inte en nödvändighet 
att ha en mentor inom samma bransch, tvärtom kan detta leda till en intressekonflikt 
eftersom en mentor i samma bransch även är din konkurrent.  
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6. Slutsats 
Studien mål har varit att besvara huvudfrågan: Hur kan mentorskapen inom svenska 
teknikföretag förbättras? Studien har baserats på tidigare forskning och teori 
tillsammans med utförda intervjuer på företagen Grontmij AB och Ericsson AB. 

Större vikt bör enligt studien läggas på utvärdering av formella fadderskap, formella 
mentorskap i projekt samt interna formella chefsmentorskap genom att analysera hur 
relationen mellan adept och mentor har fungerat, hur stor del av relationerna som räknas 
som lyckade respektive misslyckade, samt huruvida milstolpar har uppnåtts inom 
mentorskapen. Detta bör göras av mentor och adept, gärna tillsammans med 
programansvarig. Informella mentorskap utvärderas enligt studien och Megginson och 
Clutterbruck ej tillräckligt noga och ej heller av tredje part. Studien visar dock att 
mentorn och adepten själva bör utvärdera mentorskapet utförligt efter att det avslutats, 
ihop och individuellt. Utvärderingen bör beröra frågor som: har adepten förbättrat sin 
prestation, har mötena varit givande för de involverade parterna samt om det finns 
tydliga mål som båda parter jobbar aktivt för att uppnå. Utvärderingsresultaten bör 
sammanställas och ligga till grund för hur förbättringsarbetet ska implementeras för de 
olika mentorskapen. 

Studien visar att matchning överlag är av betydelse för mentorskap på svenska 
teknikföretag. Dock är en av studiens slutsatser att de riktlinjer som presenteras i 
tidigare forskning är för generell för att kunna tillämpas direkt inom alla 
mentorskapsformer. Studien belyser att utebliven matchning ej påverkar mentorskap 
inom lägre hierarkiska nivåer, nivå 1. I dessa mentorskap är det viktigaste att förmedla 
administrativ information, teknisk support samt företagskultur. Så länge mentorn 
besitter adekvat teknisk kunskap pekar studien på att det inte finns något ytterligare 
behov av personlighetsmatchning. Det ska dock förtydligas att matchning spelar en 
väsentlig roll för mentorskaps framgång på högre hierarkiska nivåer.  

Studien indikerar att adepten måste vara drivande i sin relation med mentorn för att 
mentorskapet ska nå sin fulla potential. Därför är det viktigt att ett inledande stödmöte 
upprättas av antingen programansvarig eller mentorn. Detta skapar enligt studien 
förutsättningar för ett ömsesidigt drivande av mentorskapet.  

Förslag på framtida forskning är att undersökta besparingen relativt kostnaden med 
mentorskap kvantitativt, då denna studie ej har tagit del av kostnadskalkyler för olika 
mentorskap. Detta kan bidra till ökad kostnadseffektivitet för mentorprogrammen. 
Vidare finns utrymme att skräddarsy utvärderingsmallar för olika mentorprogram för att 
öka kvaliteten och kontinuerligt förbättra mentorprogrammen. 
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9. Bilaga 1 - Intervjuunderlag 

Vad har du för arbetsuppgifter? 

Hur har din karriär sett ut hittills? 

Hur definierar Du Mentorskap? 

Har du haft mentoruppdrag vid något tillfälle i din karriär? 

Hur har du kontakt med mentorprogram på ditt jobb? 

Vad är din personliga åsikt om mentorskap? – Generellt, på ditt företag/tidigare 
arbetsplatser? 

Hur länge har ni haft mentorprogram på ert företag? 

Använder ni er av mentorer eller coacher? 

Skiljer Du personligen på mentorer och coacher? 

Går alla nyanställda igenom mentorprogrammet? 

Använder ni er av mentorprogram på olika nivåer inom företaget? (Ex: Nyanställda, 
ledarförsörjning etc.) – Om mentorskap på fler nivåer används, hur skiljer sig dessa åt 
hos er? 

Vilken inställning bör mentorer ha hos er? 

Hur många adepter ingår i mentorprogrammet per år? Lika många mentorer? 

Hur går matchningen mellan mentor och adept till? 

Ger ni några förmåner till mentorerna? (incitament, krav för befordran etc.) 

Vilken typ av mentorskap använder ni er av? (internt, externt etc.) 

Hur ser adeptens arbetsuppgifter ut? 

Hur ser den nyanställdes löneförändring ut under och efter mentorskapet? 

Hur utvärderas mentorprogrammet? (Prestation/utveckling, subjektivt / objektivt) – 
Finns det styrgrupper? – Hur arbetar de för att förbättra mentorprogrammet? 

Hur utvärderas mentor-adept-relationenerna? (Prestation/utveckling, subjektivt / 
objektivt) 

Har ni gjort någon kostnadskalkyl över mentorprogrammet, incitament, 
alternativkostnader? 

När förväntar ni er att den nyanställda ”blir vinstgivande”? 

Hur tycker Du att mentorrollen har förändrats under din karriär? 

Hur ställer Du dig till frågan om det är nödvändigt att genomgå ett 
”chefsmentorprogram” om adepten i fråga är aktuell för en chefsbefattning? 

Har Du upplevt några negativa konsekvenser av mentorskap? (För nära relationer 
mellan mentor och adept etc.) 

Hur ofta händer det att högre chefsbefattningar tillsätts genom öppen rekrytering? 
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Ett kriterium som mentor är att ha ett brett kontaktnät inom företaget. Hur bör detta 
användas i mentorprogrammet? 

Hur långt är ett mentorprogram hos er? – Kan det variera? – Vad är i så fall 
anledningen? 

Hur utformas målen inom mentorskapet? – Vilka utformar målen? 

Hur ofta träffas adepter och mentorer på ert företag? – Vad tror Du är optimalt? 

Organiseras möten där adepter får träffas och utbyta erfarenheter från sina 
mentorrelationer? – Träffas mentorer kontinuerligt? 

Anser du att ert mentorskap kan förbättras? 

Vet du med dig att det uppstått några större problem mellan mentor och adept på ditt 
företag / tidigare jobb? – Finns det riktlinjer för hur sådana problem ska lösas? 

Har du erfarenhet av skillnader i mentorskap mellan olika länder/kulturer? 

Anser du att nyanställdas lojalitet till företaget har förändrats under de senaste åren? 
Varför? 

Har det genomförts något liknande arbete om mentorskap hos er? 
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