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1 Inledning 
 
 

”Sann kunskap är inte att ha alla  
svaren, utan att ha alla frågorna”  

  
    Okänd 
 
Avsikten med detta kapitel är att ge läsaren en bakgrund till ämnet och utveckla en 
problemformulering. Författarinnornas syfte med uppsatsen kommer också att 
klargöras. 

1.1 Bakgrund 
 

”…men jag har en känsla av att det har förstärkt mig. Det finns många 
damer, kvinnor, flickor som kan oerhört mycket som man skulle kunna 
utnyttja dem till att göra mer än att koka kaffe.” 

 
Mentor nummer ett från studien 

 
”Skillnaden mellan förr och nu är stor. Nu tror jag på mig själv ända in. 
Är så att säga förankrad i mig själv.” 

 
Adept 10, (Dahlberg, 1995) 
 

”Att bli en bra chef betyder också att härma sin förebild och ta efter knep 
och fånga upp det som gör att just förebilden lyckas. ” 

 
SIF-tidningen 14/93 
 

Det finns många tillvägagångssätt för att öka individers insikter till personlig 
utveckling så som citaten ovan antyder. Av avgörande betydelse för ett 
företags framgång är att grunder för förnyelse av kompetens läggs. Genom att 
bättre ta tillvara medarbetarnas kompetens och engagemang skapas ett klimat 
på arbetsplatsen som ger konkurrensfördelar. (Hansson, 1997)  
 
Ett förfarande som allt mer har kommit att användas inom företag för att 
åstadkomma utveckling och engagemang för förändring är 
mentorskapsprogram, där mentorskap också kan vara ett verktyg för företag 
att vidga visionerna och möjligheterna för varje anställd. Mentorskap som 
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företeelse har alltid funnits, alla har vi hört talas om mästaren och hans lärling. 
Däremot är de specifika organiserade programmen för att lyfta fram och 
uppmuntra medarbetare i företagen en ny aspekt av mentorskapet. (Franzén & 
Jonsson, 1994) 
  
I och med att det fortfarande i arbetslivet är så att män dominerar 
(www.scb.se) har kvinnor i höga positioner få förebilder. Genom kvinnliga 
mentorskapsprogram kan kvinnor i en organisation träffas för att utbyta 
erfarenheter. Den ökade insikt som mentorskapsprogram ger kommer både 
kvinnorna själva och företagen till godo då kvinnorna ställer krav på de 
förändringar som de anser nödvändiga. (Franzén & Jonsson, 1994) 

1.1.1 Genus i organisationer 
 
Organisationsmässiga eller yrkesmässiga strukturer, processer och arbetssätt 
kan uppfattas som kulturellt sett manliga, som kvinnliga eller neutrala. 
Maskulint och feminint är inte grundläggande, naturliga kategorier utan bör 
ses som kulturella föreställningar som grupper tillskriver olika företeelser 
menar Alvesson (2001). Dessa kulturella, sociala och psykologiska skillnader 
mellan kvinnligt och manligt tillstånd benämns som genus. Kön å sin sida 
åtskiljer kvinnor från män efter biologiska grunder. (Höök, 2001)  
 
Det politiska begreppet för att urskilja kön från jämlikhetsbegreppet är 
jämställdhet, vilket skapades under 1960-talet. (SOU 1990:44)1 Jämställdhet 
handlar således om relationer mellan män och kvinnor och att de ska värderas 
lika.  Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, 
skyldigheter och möjlighet att; ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende, 
vårda hem och barn, delta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i 
samhället. (www.scb.se, Hagberg et al, 1995)  
 
Genussystemet utgör ett samhällsbärande maktsystem, som karaktäriseras av 
segregering och hierarkisering. Segregering innebär att män och kvinnor är 
åtskilda så till vida att de sällan gör samma sak, på samma plats vid samma 
tid. Hierarkisering innebär i denna kontext att det män gör är högre värderat 
än det kvinnor gör. (Hagberg et al, 1995) Hierarkisering kan också uttryckas i 
egenskap av en relation som karaktäriserar manlig överordning och kvinnlig 
underordning. Maktsystemet innebär också att, såsom Hirdman uttrycker det, 
att mannen är norm. (SOU 1990:44) Gällande könsfrågan står vi nära Hööks 
                                            
1 Kapitlet om Genussystemet, skrivet av Yvonne Hirdman 



1. Inledning 

3 

(2001) och Hirdmans (SOU, 1990:44) resonemang om att kön kan ses som en 
relationell konstruktion där makt är av central betydelse. ”Kvinna” och ”man” 
är positioner i en maktrelation från vilken meningsskapande sker. 
 
Med jämn könsfördelning avser SCB (www.scb.se) att andelen kvinnor 
respektive män i en grupp är 40 procent till 60 procent eller jämnare. Finns det 
mer än 60 procent kvinnor i en grupp är den kvinnodominerad och finns det 
mer än 60 procent män i en grupp är den mansdominerad.  
 
På hela arbetsmarknaden finns 53 procent av kvinnorna och 20 procent av 
männen i offentlig sektor. 47 procent av kvinnorna och 80 procent av männen 
återfinns i den privata sektorn. Inom hela arbetsmarknaden är 22 procent av 
cheferna kvinnor och 78 procent män. Inom den offentliga sektorn är det jämn 
könsfördelning bland cheferna. Inom privat sektor är könsfördelningen 17 
procent kvinnor och 83 procent män. (www.scb.se) 

1.1.2 KOM-programmet 
 
Ett projekt som initierades av riksdagen för att få landet mer jämställt var 
KOM-programmet (kvinnor och män i samverkan), som kom att bli den 
största jämställdhetssatsningen i Sverige. (Hagberg et al, 1995) Initiativet till 
programmet togs av dåvarande jämställdhetsminister Ingela Thalén som 
avsatte en summa pengar till Arbetsmiljöfonden för att de skulle kunna verka 
för att öka jämställdheten inom arbetslivet (Grahn & Kvarnström, 1994).  
 
Syftet med KOM-programmet var att påverka organisationer att själva verka 
för jämställdhet mellan kvinnor och män. Syftet med KOM-programmet var 
således att göra Sverige mer jämställt men också att ge män och kvinnor lika 
möjligheter och skyldigheter i arbetslivet. För att göra detta hade alla aktörer i 
näringslivet möjlighet att ansöka om bidrag till jämställdhetsprogram som 
skulle bedrivas på företagen. KOM-programmet förfogade under de år som 
det drevs över 75 miljoner kronor som skulle fördelas på olika projekt runt om 
i landet. (Hagberg et al, 1995)  
 
KOM-programmet genomfördes under en femårsperiod, 1989-1993, och stora 
satsningar gjordes i tre regioner i Sverige. Östergötlands län var en av de 
prioriterade regionerna då det ansågs ha ett väl differentierat näringsliv och 
här genomfördes ett femtiotal projekt på många olika företag, såväl privata 
som offentliga. Budgeten för projekten i Östergötland var ungefär 10 miljoner 
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kronor, alltså 13 procent av de totala KOM-pengarna. Exempel på företag som 
genomförde projekt med bidrag från KOM-programmet var ABB Stal AB i 
Finspång, Folksam i Linköping/Motala, Ericsson Telecom AB i Linköping och 
Saab Aircraft i Linköping. De flesta projekten i Östergötland var inriktade på 
att förändra arbetsorganisationen för att ta tillvara kvinnornas kompetens i 
större utsträckning än tidigare. (Grahn & Kvarnström, 1994) 
 

1.2 Problemformulering 
 
I dagens samhälle sker ständiga förändringar i arbetslivet, även inom 
traditionella verksamheter. Anpassning till de förändrade kraven i och utanför 
företaget är nödvändigt och därav blir det också viktigt att företaget är 
medvetet om att förmågan till förändring inte är en avgränsad förmåga utan 
något som berör hela personligheten såsom identitet, medvetenhet, 
självförtroende, anspråk, värderingar och framtidstro. Förmågan till 
förändring hos de berörda individerna är därför en avgörande faktor för ett 
lyckat genomförande av ett förändringsarbete. (Aronsson, 1995) 
 
Under 1990-talet har det skett en utveckling där organisationsförändringar fått 
allt större betydelse för företagens möjligheter till konkurrens, tillväxt och 
överlevnad (Abrahamsson, 2000). Företagen anpassar sig till den skiftande 
omvärlden genom att till exempel säga upp anställda eller organisera om och 
det utvecklas ständigt nya modeller för hur företagen ska vara organiserade 
för att nå ett gynnsamt resultat. 
 
För att kunna följa med i arbetslivets utveckling måste organisationer 
ifrågasätta verksamhetens utformning och vara öppna för förändringar 
(Jacobsen & Thorsvik, 1998). Företag som inte uppmärksammar behovet av 
förändring riskerar enligt Angelöw (1991) att hamna efter.  
 
I och med att mentorskapsprogram på senare tid har kommit att utnyttjas av 
företag för att stärka och ta tillvara på medarbetares kompetens och 
engagemang för att därigenom skapa sig konkurrensfördelar (Franzén & 
Jonsson, 1994; Hansson, 1997), har vi valt att se mentorskap som en strategisk 
förändring.  
 
Som en följd av organisationernas förändrade behov och krav på mer flexibla 
lösningar har det blivit allt viktigare för företagen att på ett smidigt sätt 
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hantera förändringar. Ett företag måste kunna känna av, formulera och 
implementera förändringar i dess strategi, struktur, kultur och anställda för att 
kunna överleva och nå framgång. Likväl som individen, verkar företag i ett 
klimat som är präglat av skapandet av nya premisser och regler och för att 
överleva måste organisationer kunna anpassa sig efter förändringar. Frågan är 
dock hur förändringsförloppet ser ut och vilka effekter det ger på individ och 
organisation. 
 
Våra frågeställningar blir följaktligen: 
 

• Vilken påverkan ger ett mentorskapsprogram på de individer som 
deltar i ett program?  

 
• Vilken påverkan ger ett mentorskapsprogram på företaget? 

 

1.3 Syfte 
 
Syftet är att med hjälp av en retrospektiv studie redogöra för hur ett 
mentorskapsprogram påverkar individen och i förlängningen även 
organisationen. 
 

1.4 Disposition 
 
Uppsatsens disposition  åskådliggörs på nästa sida.  
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Figur 1: Disposition över uppsatsen 
Källa: Egen 

Kapitel 1: Inledning 

Kapitel 3: Vetenskaplig ansats & 
metod 

Kapitel 2: Saab-gruppen

Kapitel 5: Resultat 

Kapitel 6: Analys & diskussion

Kapitel 4: Teoretiska 
resonemang 

Kapitel 7: Slutdiskussion

1. Detta kapitel avser att ge läsaren 
en bakgrund och 
problemformulering angående det 
ämnesval som uppsatsen behandla. 

2. Kapitlet ämnar ge läsaren en 
beskrivning av det fallföretag där vi 
genomfört vår studie.  

3. Kapitlet avser att framställa vår 
syn på vetenskap och verklighet. 
Vidare kommer studiens 
genomförande att belysas.  

4. Kapitlet avser att presentera de 
teoretiska resonemang som vi 
använder oss av för att förstå 
förändring och mentorskap. 

5. I detta kapitel kommer vi att 
presentera resultaten som samlats in 
under studiens gång.  

6. I denna del ämnar vi att bygga 
upp vår analys genom att 
sammanfoga resultaten med våra 
teoretiska resonemang.  

7. Kapitlet syftar till att ge en 
resumé av vår studie. Vidare 
kommer även studiens trovärdighet 
att belysas och avslutningsvis ger vi 
förslag till fortsatt forskning. 
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2 Saab-gruppen 
 
 
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en beskrivning av det fallföretag och det 
mentorskapsprogram som genomförts på företaget. 
 

2.1 Historia 
 
1937 bildades svenska Aeroplan Aktiebolaget på grund av att en inhemsk 
svensk militär flygindustri behövdes. Ur den militära flygproduktionen följde 
sedan en civil flygplansindustri. Under 1940-talet föddes det som idag är Saab 
Automobile ur Saabs flygverksamhet. Under 1960-talet var Saab med och 
skapade svensk data-, robot- och rymdindustri. 1969 fördes Saab och Scania 
samman till Saab-Scania och bolaget drevs sedan som ett sammanhållet 
företag inom flygtillverkning och försvarsindustri, samt person- och 
lastbilstillverkning. 1990 bildades Saab Automobile och avskildes vid denna 
tidpunkt från Saab och 1995 skildes Saab från Scania.  Sedan dess har Saabs 
inriktning mot försvarsmarknadens högteknologiska segment blivit allt 
tydligare. (Saab-gruppens årsredovisning, 2001) 
 

2.2 Verksamhetsbeskrivning 
 
Saab är idag ett högteknologiskt företag med huvudsaklig verksamhet inom 
försvar, flyg och rymd. Saab utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerade 
produkter och tjänster för försvarsmarknaden, men också för de civila 
marknader där deras kompetens efterfrågas. Saab arbetar med världen som 
marknad, men forskning, utveckling och tillverkning sker huvudsakligen i 
Sverige. (Saab-gruppens årsredovisning, 2001) 
 
Huvudägare i Saab är Investor 20 procent och BAE Systems (UK) 35 procent. 
Därefter följer bland annat Wallenbergstiftelsen på 8,7 procent, Chases 
Manhattan Bank (UK) 4,3 procent. Andra exempel på bolag som är ägare är 
AMF Pension med 2,8 procent Skandia 1,0 procent och SEB 0,4 procent.  
Svenska privatpersoner äger 10.1 procent och övriga utländska ägare innehar 
3.9 procent.(Saab-gruppens årsredovisning, 2001) 
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Nettoomsättningen för Saab år 2001 var ungefär 16 Mkr varav 40 procent 
kommer från exporten. Antal anställda inom koncernen var i årsskiftet 2001-
2002 cirka 14 000 st. (Saab-gruppens årsredovisning, 2001) 
 

2.3 Organisationen idag 
 
Sedan 1998 har företaget funnits i sin nuvarande form på börsen. Idag heter 
koncernen Saab-gruppen och består av sex affärsområden, vilka finns runt om 
i Sverige. (Saab-gruppens årsredovisning, 2001)  
 

 
 

Figur 2: Saab-gruppens organisationsschema 
Källa: Saab-gruppens årsredovisning 2001.  Egen bearbetning 

 
• Saab Systems & Electronics samlar Saabs kompetenser inom 

försvarselektronik, framförallt med inriktning mot det moderna 
nätverkscentrerade försvaret.  

 
• Saab Aerospace utvecklar hela flygplanssystem och delsystem för den 

militära marknaden.  Affärsområdet Aerospace deltar dessutom som 
partner och underleverantör till tillverkare av stora, civila trafikflygplan.2 

 
• Saab Technical Support & Services tillhandahåller kvalificerade tekniska 

tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom flyg, 

                                            
2 Det är inom Saab Aerospace som studien har genomförts 

Koncernledning

Koncernstab 

Saab 
System & 
Electronic 

Saab 
Aerospace 

Saab  
Technical
Support &
Services 

Saab 
Bofors 
Dynamics

Saab  
Ericsson 
Space 

Saab  
Aviation 
Services 



2. Saab-gruppen 

9 

kommunikation, information, sensorer, logistik, testning och 
materialteknik.  

 
• Saab Bofors Dynamics är ett komplett missilsystemhus och utvecklar 

avancerade system för precisionsverkan. System har utvecklats för flyg-, 
mark- och sjöstridskrafter i Sverige och för den internationella marknaden.  

 
• Saab Ericsson Space är Europas ledande oberoende leverantör av 

rymdutrustning och ägs till 60 procent av Saab och 40 procent av Ericsson. 
Affärsområdet är ledande inom utveckling och tillverkning av 
datorsystem, antenner och mikrovågselektronik, styr- och 
separationssystem samt solpaneler för satelliter, bärraketer och andra 
rymdfarkoster. 

 
• Saab Aviation Services samlar ett antal ledande verksamheter inom civilt 

flygplans- och motorunderhåll, samt support till den civila flygmarknaden. 
Huvudinriktningen är försäljning, leasing och support av de cirka 500 Saab 
340 och Saab 2000 som idag opererar runt om i världen och som förväntas 
vara i tjänst under ytterligare ett trettiotal år. 

 

2.4 Saab Aerospace 
 
Saab Aerospace är det affärsområde som utvecklar hela flygplanssystem och 
delsystem för den militära marknaden. Aerospace deltar dessutom som 
partner och underleverantör till tillverkare av stora, civila trafikflygplan. 
(Saab-gruppens årsredovisning, 2001) Härefter kommer Saab Aerospace att 
benämnas Saab. 
 
Affärsområdet svarade för 25 procent av koncernens totala omsättning, vilket 
motsvarar 4Mkr. Antalet anställda är cirka 4100 stycken. I affärsområdet ingår 
affärsenheterna (Saab-gruppens årsredovisning, 2001): 
 
• Gripen. Denna enhet producerar stridsflygplanet Gripen, där 28 flygplan är 

beställda av Sydafrika, 14 stycken har leasats till Ungern, vilket är värt 
ungefär en miljard kronor, och under 2001 levererades 18 flygplan till det 
svenska flygvapnet. Totalt har Försvarets Materialverk beställt 204 flygplan 
varav 116 har levererats. Tjeckien har beställt 24 flygplan.  
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• Future Products. Denna enhet arbetar med att fastställa kravbilder av 
stridsflygsystem bortom 2020 och de har deltagit i studier kring ett nytt 
avancerat sameuropeiskt skolflygplan.  

 
• Commercial Programs. Är den enhet som levererar till Airbus och Boeing 

samt intern leverantör till Gripen och reservdelsleverantör till Saab Aircraft 
som tillhör affärsområdet Saab Aviation Services. 

 

2.5 Mentorskapsprogrammet på Saab 
 
I och med att vår studie behandlar det första mentorskapsprogrammet på Saab 
vill vi här ge en introduktion till hur mentorskapsprogrammet var uppbyggt. 
 
Avsikten med mentorskapsprogrammet var, enligt den information som gick 
ut till samtliga anställda på Saab hösten 1992, att förbättra kvinnornas 
situation på företaget genom att öka deras arbetsglädje, motivation, effektivitet 
och kompetens. Mentorerna skulle också få en ökad förståelse för kvinnor och 
deras kompetens. Alla kvinnor på Saab, oavsett arbetsuppgift eller position, 
uppmanades att söka till programmet för att bli antagna som adepter. (Internt 
material) 
 
Enligt projektledaren för det första mentorskapsprogrammet var det primära 
syftet med mentorskapsprogrammet inte att påverka kvinnorna utan istället 
att upplysa de manliga cheferna om att kvinnor också fanns på företaget. 
Givetvis var en viktig aspekt att också stödja kvinnorna och göra dem 
starkare. (Intervju projektledare) 
 
Den information som gick ut till samtliga anställda upplyste de anställda om 
att programmet riktade sig till både adepter och mentorer i den bemärkelsen 
att båda parter skulle vinna något på sitt deltagande. Adepterna skulle komma 
att utveckla sig själva genom att kunna, vilja och våga mer medan mentorerna 
skulle komma att lära sig mycket om andra nivåer och verksamheter inom 
företaget. Mentorerna, som var män, skulle enligt programpresentationen 
också komma att förstå kvinnor bättre. (Internt material) 
 
För att själva kunna driva ett mentorskapsprogram var 
jämställdhetskommittén tvungna att lära sig vad ett mentorskapsprogram var. 
Bland annat skedde det benchmarking mot exempelvis ABB i Västerås som 
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sedan tidigare hade ett mentorskapsprogram. För att ytterligare få råd och 
stöd anlitades en extern konsult, Barbro Dahlbom-Hall, vilken också kom att 
bli huvudkonsult för det första mentorskapsprogrammet på Saab. (Intervju 
projektledare) 
 
Urvalet av adepter föll på projektledaren medan valet av mentorer sköttes av 
adepterna själva. Adepterna fick välja en mentor som fanns var som helst i 
organisationen, dock inte någon som befann sig i samma linje som de själva. 
För att få fram lämpliga mentorer använde sig de utvalda adepterna av en 
brainstorming där alla fick komma med namn på lämpliga mentorer. De kom 
fram till cirka 60 olika namn på projektledare, ingenjörer och chefer. Därefter 
skrev adepterna ett brev till respektive vald mentor med en förfrågan om han 
ville ställa upp. (Intervju projektledare)  
 
Mentorskapsprogrammet skulle innehålla lunchträffar för adepterna 
tillsammans med projektledarna, seminarier med externa föredragshållare 
samt enskilda träffar mellan adept och mentor. (Intervju projektledare) Enligt 
Larsson (1995) var tanken med programmet att mentorer och adepter skulle ha 
enskilda träffar cirka tre timmar per månad. Resultatet blev att de flesta paren 
träffades sex till åtta gånger under det första halvåret av programmet och att 
varje träff varade ungefär två timmar. I bilaga ett återfinns ett exempel på hur 
en relation mellan mentor och adept såg ut. 
 
De enskilda träffarna mellan adept och mentor inleddes i de flesta fall med att 
paren gjorde en genomgång av vilka arbetsuppgifter respektive person hade 
samt att de besökte varandras arbetsplatser. Många adepter fick delta i 
mentorernas arbete genom att närvara vid möten av olika sorter, till exempel 
avdelningsmöten och ledningsgruppsmöten. Det var inte lika vanligt att 
mentorerna deltog i adepternas arbetsuppgifter. (Larsson, 1995)  
 
Sammanfattningsvis såg Larsson (1995) att kontakterna mellan paren såg 
mycket olika ut rörande såväl hur ofta de träffades och vad träffarna innehöll. 
Vid starten av mentorskapsprogrammet gav projektledaren riktlinjerna för 
programmet men det var sedan upp till varje par att utveckla relationen. Hur 
relationen utvecklades berodde till stor del på hur arbetssituationen såg ut, 
vilka förväntningar som fanns och hur personkemin stämde överens.  
 
KOM-programmet i Östergötland, som tidigare beskrivits i inledningen, 
finansierade sju projekt med olika inriktningar på dåvarande Saab Aircraft i 
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Linköping, varav det kvinnliga mentorskapsprogrammet var ett. (Grahn & 
Kvarnström, 1994) De projekt som genomfördes redovisas nedan:   
 

• Studiecirklar om jämlikhet 
• Föräldraroll – Yrkesroll 
• Mentorskap – Kvinnliga chefer – Nätverk 
• Komplettering av chefs- och arbetsledarutbildning 
• Attitydförändring 
• Arbetsledarrollen ur ett jämställdhetsperspektiv 
• Nätverk avseende Flygdivisionens sekreterare 

 
Enligt Grahn & Kvarnström (1994) tilldelades mentorskapsprogrammet KOM-
medel till en summa av cirka 300 000 kronor. Företagets kostnad för 
mentorskapsprogrammet var dock väsentligt högre, nämligen 650 000 kronor. 
Således var den totala kostnaden för programmet närmare en miljon kronor. 
De övriga sex projekten fick tillsammans cirka 550 000 kronor i bidrag från 
KOM. Variationen mellan bidragen i de olika projekten var stor. Ett projekt 
fick till exempel cirka 15 000 kronor (Föräldraroll- yrkesroll) medan ett annat 
fick 140 000 kronor (Studiecirklar om jämställdhet).  
 
Efter att det första mentorskapsprogrammet på Saab har det genomförts 
ytterligare fyra program utan bidrag från KOM. 
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3 Vetenskaplig ansats och metod 
 

 
”Att vi är som vi är beror på hur vi blev som vi blev” 

                                                   Lantz 1993:105 
 
Eftersom vi som författarinnor strävar efter att ge läsaren en så trovärdig bild av vår 
studie som möjligt kommer vi i detta kapitel att framställa vår syn på vetenskap och 
verklighet. Vidare kommer studiens genomförande att belysas. 
 

3.1 Verklighetssyn 
 
Att förstå en forskares syn på verkligheten är betydelsefullt för att kunna 
förstå dennes uttalanden och tolkningar av resultat skriver Arbnor & Bjerke 
(1994). Layder (2000) skriver att orsaken till människors handlingar kan sökas 
på olika nivåer av verkligheten. Dels kan ett strukturperspektiv där 
människan söker förklaringar på makronivå tillämpas. Det kan gälla 
övergripande utvecklingsprocesser och strukturella förklaringar på 
samhällsnivå eller förändringar av olika institutionella miljöer i människans 
omgivning. Dels kan ett aktörsperspektiv tillämpas, vilket innebär att 
människan söker svar på mikronivå. Det handlar om människornas 
medvetande och personliga utveckling och i interaktionerna mellan enskilda 
individer och grupper. Vilket perspektiv som vi än väljer kommer vi att 
beröras av det andra, då de har en ömsesidig påverkan och relation till 
varandra. (Layder, 2000) 
 
Vår syn på människorna som självständiga individer stämmer överens med 
vad George H Mead (Cuff & Payne, 1996) anser om människan. Han menar att 
människan är den enda varelse som kan vara både subjekt och objekt, det vill 
säga att människan både kan uppleva händelser och vara medveten om dessa 
upplevelser. Detta leder till att människan kan forma sitt handlande utifrån de 
förväntningar om vad som ska ske, samt att hon efteråt kan bedöma sina 
handlingar utifrån vad som faktiskt inträffade och därefter kan hon anpassa 
förväntningar och framtida handlingar på basis av tidigare erfarenheter. (Cuff 
& Payne, 1996).  
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Att människan handlar efter tidigare erfarenheter och sin förförståelse innebär 
att människans uppfattningar om verkligheten är socialt konstruerad 
(Sandberg, 1999). Vår förförståelse rymmer de förutsättningar som vi tar för 
givna och vilka vi analyserar vår omvärld ifrån. Förförståelse är en 
förutsättning för att förståelse för en företeelse överhuvudtaget ska vara 
möjlig. En förförståelse består bland annat av språk och begrepp vilka hjälper 
aktörer att tolka olika händelser. (Gilje & Grimen, 1992) 
 
Vår förförståelse innefattas i den företagsekonomiska diskursen, i och med att 
vår utbildning ligger inom detta fält. Under utbildningens gång har ett 
intresse för människans betydelse i organisationen utvecklats och detta har lett 
till att vi också har fördjupat oss inom det sociologiska området.  
 
Eftersom människan hela tiden befinner sig i interaktion med andra genom 
olika sociala processer kommer människan att reproducera verkligheten. 
Genom reproduktionen kommer därmed människan att konstituera sina 
handlingar, värderingar, attityder, aktiviteter och relationer via den sociala 
process och miljö som människan befinner sig i. (Cuff & Payne, 1996) Genom 
att nya kunskaper lärs in förändras de kognitiva kartorna hos varje enskild 
individ i det avseende att individen får en bredare förståelsehorisont. Detta 
leder till att reproduktionen inte återges på samma sätt varje gång i och med 
att de kognitiva kartorna har utvidgats. (Eysenck, 2000)  
 
Vår verklighetsuppfattning grundar sig följaktligen i de 
socialkonstruktionistiska inriktningarna och framför allt det 
socialfenomenologiska perspektivet, då vi anser att person och verklighet inte 
går att se som oseparerbara enheter vilket får till följd att struktur och 
aktörsnivåerna inte fullt ut går att avskilja från varandra. (Sandberg, 1999; 
Layder, 2000).  
 

3.2 Vetenskapssyn 
 
Vetenskapens åliggande kan förväntas vara att ge forskaren kunskap, vilken 
sedermera genererar vetande om verkligheten. Dock kvarstår frågan om hur 
kunskap ska kunna bevisas vara vetenskaplig. Förevarande fråga har de lärda 
sedan antikens Grekland, med Sokrates, Platon och Aristoteles i spetsen, 
tvistat om. (Ericsson & Wiedersheim-Paul, 1997) Inom den 
vetenskapsteoretiska traditionen görs det traditionellt en åtskillnad mellan 
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framför allt två skolor när det gäller kunskapsteori och dess anspråk på 
vetenskaplighet, nämligen den positivistiska och hermeneutiska traditionen. 
(Lundahl & Skärvad, 1999)  

3.2.1 Positivism och hermeneutik  
 
Inom den positivistiska traditionen är det viktigt att vetenskapliga utsagor 
beskriver samband mellan olika observerbara eller mätbara företeelser i 
verkligheten. Bara det som går att iakttaga är och bör vara objektet för 
vetenskapen. (Lundahl & Skärvad, 1999) Detta innebär att positivisterna 
menar att det finns en objektiv verklighet och att forskaren kan ställa sig 
utanför den och observera företeelsen, vilket får till följd att forskaren kan 
ställa sig ovanför sina egna värdepremisser (Holme & Solvang, 1997). 
 
Den hermeneutiska traditionen tolkar innebörder i texter, symboler, 
handlingar och upplevelser. (Wallén, 1996) Vi har tidigare och kommer heller 
inte senare att specificera dessa innebörder utan vi har valt att använda oss av 
ordet företeelse. Det forskaren söker kunskap om är inte direkt observerbart, 
istället studerar forskaren verkligheten utifrån människans föreställningar om 
verkligheten. Syftet med denna forskning är att skapa en helhetsförståelse för 
företeelsen utifrån förståelse för mening och betydelse av företeelsen. 
(Hartman, 2001) En viktig utgångspunkt för detta synsätt är att innebörden av 
en företeelse endast kan förklaras genom innebörden av något annat. En 
förståelse av företeelsens del kan endast förstås om den sätts i samband med 
helheten (Alvesson & Sköldberg, 1994). Ny kunskap går alltså via en 
förförståelse till en tolkning av en del av företeelsen till ny förståelse för 
helheten vidare till en ny tolkning av en del och så vidare, den hermeneutiska 
spiralen. (Ericsson & Wiedersheim-Paul, 1997). Detta leder till att vi alltid 
förstår något mot bakgrund av vissa villkor. Vår förförståelse genererar våra 
förutsättningar för vad vi upplever och hur vi tolkar. (Gilje & Grimen, 1992) 
 
I och med att vår utgångspunkt ligger i antagandet att vi människor lever i en 
socialt konstruerad verklighet och genom att vi tolkar intervjupersonernas 
subjektiva verklighetsuppfattningar angående deras och organisationens 
förändringsbeteende för att skapa oss en helhetsförståelse för förändring, 
menar vi att den hermeneutiska vetenskapssynen är mest tillämplig för vår 
studie.  
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3.2.2 Induktion och deduktion 
 
Enligt Hartman (2001) är den deduktiva metoden idag vedertagen inom den 
positivistiska traditionen. Detta på grund av att positivismen anser att 
hypoteser på ett logiskt sätt ska kunna verifieras genom observation och 
mätning. Den deduktiva metoden går ut på att en hypotes sätts upp utifrån 
teorierna och denna hypotes testas senare genom insamlad data (Wallén, 
1996). Deduktionen går också ut på att hypotesen kan falsifieras om de fakta 
som observeras inte stämmer överens med den ursprungliga hypotesen. 
(Hartman, 2001) 

 
Induktion innebär motsatsen till 
deduktion. Denna metod börjar 
således med att datamaterial 
samlas in utan att från början utgå 
från en hypotes. Datainsamlingen 
har sin utgångspunkt i den 
frågeställning som sätts upp i 
början av projektet. Den empiri 
som samlas in används för att 
försöka finna samband mellan 
olika egenskaper och därefter 
formulera nya teorier och 

modeller. Det är främst inom den hermeneutiska traditionen som denna 
metod används (Hartman, 2001). 
 
För vår studie lämpar sig den induktiva ansatsen bäst. Likväl menar vi att vår 
studie kommer att formas av en växelverkan mellan en induktiv och deduktiv 
ansats. Detta på grund av att vi utgår från en problemställning vars svar vi 
hoppas få genom resultaten. För att kunna förstå resultaten kommer vi 
sedermera att utgå från redan existerande modeller som finns tillgängliga 
rörande förändringsarbete och mentorskap.   
 

3.3 Studiens trovärdighet 
 
Hur representativa är de resultat som vi hittat? Vi har valt att utgå från 
Hambergs et al (1994) begreppsystem; credibility, dependability, 
transferability och confirmability för att säkerställa pålitligheten för våra 

Faktavärlden 
(Empiri) 

Modellvärlden 
(Teori) 

Induktion Deduktion

Figur 3: Induktion & deduktion 
Källa: Lundahl & Skärvad (1999), 

Egen bearbetning 
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resultat. Vi väljer att översätta dessa begrepp till trovärdighet, beroende, 
överförbarhet och bekräftelsebarhet. 

3.3.1 Trovärdighet 
 
Detta kriterium innebär att de resultat som forskaren hittar ska vara rimliga 
och trovärdiga. Här utgör metoden för insamling av resultat och metoden som 
används vid analysprocessen en viktig del för de resultat som forskaren 
kommer fram till. (Hamberg et al, 1994) I metodavsnittet tillvägagångssätt 
redogör vi för hur vi gått till väga när vi inhämtat resultaten och även i 
bilagorna redogör vi för våra intervjufrågor. Ytterligare en aspekt som vi 
menar stärker vår studies trovärdighet är att vi är två som hela tiden har 
arbetat med uppsatsen, vilket har medfört att vi har kunnat diskutera igenom 
olika resultat som framkommit och sedan har avgjort om de är rimliga och 
trovärdiga.  

3.3.2 Beroende 
 
Innebörden för detta kriterium är att forskaren måste vara uppmärksam på ny 
kunskap som kan dyka upp under studiens gång (Hamberg et al, 1994). I och 
med att kvalitativ forskning präglas av flexibilitet innebär det att en studie 
måste kunna ändras i avseende på upplägg och genomförande varefter ny 
kunskap kommer forskaren tillhanda. Denna flexibilitet innebär att vi under 
studien gång kan rätta till exempelvis frågeställningar om vi upptäcker att 
resultat framkommer som vi inte tänkt på i förväg. Vi som undersökare 
kommer successivt att öka våra kunskaper angående den studerade 
företeelsen och därigenom kommer vi också för varje intervju att närma oss 
intervjupersonen med andra premisser än den föregående intervjun. (Holme 
& Solvang, 1997) 
 
I och med att vår kunskap utvidgas allt eftersom är det viktigt att på ett tydligt 
sätt beskriva vårt tillvägagångssätt för att på så vis kunna ge läsaren en 
förståelse för hur kunskapsinhämtningen har skett. För att uppnå kravet på 
beroende har vi beskrivit hur studien har gått till väga och hur den har 
genomförts samt vilken verklighet och vetenskapssyn vi har. 

3.3.3 Överförbarhet 
 
Överförbarhet innebär att de resultat som en forskare får fram ska kunna 
appliceras även utanför den aktuella studien. (Hamberg et al, 1994). 
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Wallén (1996) skriver att forskning som avser förändring i organisation och 
samhälle inte direkt är jämförbara i och med att förutsättningar och 
påverkansgrad mellan olika projekt är olika och därmed blir orsakssambanden 
olika. Därför kan inte ett resultat av till exempel en omorganisering fullt 
överföras till generella resultat utan istället kan förfaringssätt och grunddrag 
för hur omorganiseringen gick till att avskiljas. Det är också möjligt enligt 
Helenius (1990) att generalisera när vissa egenskaper i studier upprepas eller 
återkommer. Alvesson och Sköldberg (1994) för en liknande diskussion, de 
menar att forskaren skulle kunna generalisera utifrån mönster och tendenser 
som är gemensamma och underliggande för flera ytfenomen. I vilken 
utsträckning som resultat från en undersökning är överförbara och 
tillämpbara på en annan situation anser Merriam (1994) bör överlämnas åt 
dem som befinner sig i situationen, vilket innebär att problematiken kring 
överförbarheten blir en bedömningsfråga för dem som vill applicera resultaten 
på sin egen situation. 
 
Våra intentioner med denna studie är att skapa en djupare förståelse för 
förändringsarbete och dess inverkan på individer och organisationer. Vi tror 
att organisationer som själva vill utvärdera ett liknande projekt genom vår 
studie kan få en ökad förståelse för sitt egna genomförda projekt genom att de 
jämför det med vår studie. Därigenom kan studien sägas vara överförbar till 
andra liknande situationer.  

3.3.4 Bekräftelsebarhet 
 
Innebörden av detta kriterium är att en studie bör vara neutral. (Hamberg et 
al, 1994) Detta innebär med andra ord att studien ska kunna säkerställa att 
resultaten verkligen kommer från resultaten och inte från forskarens 
förutfattade mening.  
 
Enligt Lundahl och Skärvad (1999) kan objektivitet och bekräftelsebarhet ofta 
belysas genom att forskaren antar en förutsättningslöshet inför den studerade 
företeelsen. Emellertid har vi en förförståelse som från första början 
uppmärksammade oss på det studerade området och detta får till följd att vi 
inte helt förutsättningslöst kan närma oss området. (Alvesson & Sköldberg, 
1994; Holme & Solvang, 1997) Forskaren kan styrka bekräftelsebarheten 
genom att låta andra forskare bedöma analysen och slutsatsen. (Hamberg et al, 
1994) Det är även viktigt att forskaren på ett tydligt sätt explicitgör sina 
antaganden och värderingar (Myrdahl, 1969). Med hjälp av den diskussion 
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som vi har haft angående vår verklighetssyn och vetenskapssyn menar vi att 
vi har förmedlat en grundläggande syn till läsaren om var vi står. Våra 
värderingar är däremot svårare att redogöra för då vi inte alltid är medvetna 
om våra egna värderingar (Lundahl & Skärvad, 1999). Detta leder till att vi 
kommer att göra omedvetna tolkningar av de resultat som framkommer. I och 
med att vi redogjort för varifrån resultaten är hämtade och att vi har haft 
tillgång till både handledare och andra studenter som kritiskt granskat våra 
resultat anser vi att vi i möjligaste mån har tillmötesgått kravet på objektivitet 
och bekräftelsebarhet.  
 

3.4 Metod 
 
Det finns en skiljelinje mellan i huvudsak två typer av metoder för att inhämta 
och sammanställa data. Dessa är kvalitativ respektive kvantitativ metod.  
 
Kvantitativa undersökningar vill förklara eller beskriva något genom att mäta 
en viss företeelse och presentera resultatet i sifferform. Förutsättningen för att 
en helt kvantitativ undersökning ska kunna genomföras är att alla ingående 
data måste vara mätbara. (Lundahl & Skärvad, 1999) Forskaren vill sedan hitta 
kopplingar mellan olika företeelser och även studera kausala samband. De 
kvantitativa data som uppmätts i studien kan användas för att kunna göra 
generaliseringar. (Holme & Solvang, 1997) 
 
En kvalitativ undersökning kännetecknas av att forskaren försöker analysera 
och förstå beteendet hos enskilda människor och grupper med utgångspunkt 
från dem som studeras. Forskarens uppgift är att få en förståelse för hur 
människan upplever sig själv, sin tillvaro, sin omgivning och över huvud taget 
det sammanhang i vilket de ingår. Forskaren är således intresserad av hur 
världen uppfattas vara genom att studera hur människorna i den tolkar den. 
(Lundahl & Skärvad, 1999)  
 
I valet av vilken metod vi ska använda oss av har vi utgått från vårt syfte och 
vår frågeställning. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ utgångspunkt 
då vi anser att personliga intervjuer med större fördel kan fånga 
intervjupersonernas uppfattningar och upplevelser kring 
mentorskapsprogrammet.  
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För att få svar på hur förändring påverkar individ och företag har vi valt att 
göra en retrospektiv studie av ett fall. Studien kan närmast liknas vid det som 
Lundahl & Skärvad (1999) kallar för historisk studie. En historisk studie kan 
genomföras av olika anledningar, för att ta reda på vad som hänt eller för att 
förstå hur ett aktuellt problem eller en situation har uppstått.  
 
Vi vill framhålla studiens unika karaktär då det inte har genomförts mer än en 
annan liknande studie i det avseendet att den går tillbaka lika långt i tiden 
som vår gör. Den aktuella studien är Pingel och Westlanders (1995) 
retrospektiva studie av ett brytexperiment. Det mentorskapsprogram vi 
studerar har även behandlats i två andra studier, dock utan ett tidsperspektiv. 
Dessa studier är Larssons (1995) rapport ”Mentorsprojekt på Saab, en metod 
att synliggöra kvinnor” och Dahlbergs (1995) studie ”Mentorprojekt – ett sätt 
att förändra kvinnors självaktning”. Resultat från dessa båda studier kommer 
vi senare att presentera i samband med våra resultat. 

3.4.1  Tillvägagångssätt 
 
Intresset för mentorskapsprogrammet på Saab väcktes av vår handledare 
Elisabeth Sundin. Hon ingick som projektledare för forskargruppen som följde 
och utvärderade KOM-programmet i Östergötland och hade således förslag på 
projekt som lämpade sig för en studie. 
 
För att skapa en förståelse och bakgrund till mentorskapsprogrammet 
genomförde vi i ett tidigt stadium två intervjuer. Dels en intervju med KOM-
programmets ena projektsamordnare i Östergötland, dels en intervju med den 
dåvarande projektledaren för mentorskapsprogrammet på Saab.  
 
Uppsatsarbetet inleddes med flera diskussioner kring hur problemfrågorna 
och syftet skulle utformas. För att initialt skapa en djupare förståelse för 
innebörden av förändring och mentorskap studerade vi litteratur som täcker 
detta område. Litteraturen omfattade böcker, forskningsrapporter samt 
aktuella artiklar. Vårt förfarande var som vi tidigare beskrivit induktivt då vi 
utgick från frågeställningarna för att hitta passande teorier.  
 
Efter de inledande intervjuerna följde ännu en tid av informationsinsamling 
och teoristudier för att kunna sätta samman uppsatsens teoretiska 
referensram. Samtidigt som referensramen utformades genomfördes 
ytterligare sju intervjuer, tre med adepter, tre med mentorer och en med 
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nuvarande personalchefen på Saab. När referensramen och resultaten var 
nedskrivna sammanfogade vi dessa i analysen som slutligen ledde fram till 
våra slutsatser.  

3.4.2 Datainsamling 
 
De olika datakällorna kan delas in i primär- och sekundärdata. Primär 
information innebär att ny data samlas in och sekundär information innebär 
att forskaren utnyttjar redan insamlat material. (Arbnor & Bjerke, 1994)   
 
De primära källor vi har använt oss av består av de intervjuer som vi 
genomfört. Sekundära källor som vi har använt oss av är forskningsartiklar, 
avhandlingar angående jämställdhet och förändring samt läroböcker.  För att 
skapa en bakgrund till dels KOM-programmets historia och dels 
mentorskapsprogrammet på Saab har vi haft tillgång till sekundärdata i form 
av uppsatsarbeten och rapporter som tidigare producerats inom dessa ämnen.  

3.4.2.1 Litteratur 
Litteratur som vi läst och använt oss av i vår studie har vi dels fått från 
tidigare kurser, dels från de litteratursökningar som vi gjort i bibliotekets olika 
databaser Horison och Libris. De artiklar vi har använt oss av har vi också 
funnit genom bibliotekets databaser, framförallt Business Source Elite. När vi 
sökt efter litteratur och artiklar har vi bland annat använt oss av sökord som 
förändring, förändringsarbete, change, organizational development, 
mentorskap, mentorship. 
 
Litteraturen rörande förändringsarbete och förändringsprocesser är både 
svensk och amerikansk medan litteraturen rörande mentorskapsprogram till 
största del är svensk.  
 
Vi har valt att använda oss av både forskningslitteratur och litteratur skriven 
av konsulter då vi anser att den kan tillföra olika perspektiv på 
mentorskapsprogram. Den forskningsrelaterade litteratur vi framför allt 
använt oss av, när det gäller mentorskap, är Hööks (2001) doktorsavhandling 
”Stridspiloter i vida kjolar” och Lindgrens (2000) ”Empiriska studie av 
mentorskap inom högre utbildning i Sverige”. Den mentorskapslitteratur i vår 
studie som är skriven av konsulter är Ahréns (1991) ”Mentorskap, en viktig 
del i all chefsutveckling”, Boëthius (1995) ”Mentorskap, hur och för vem?”, 
Franzén och Jonssons (1994) ”Mentorskap som metod och möjlighet” samt 
Vinnicombe och Colwilles (1995)”The essence of women in mamagement”.  
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Den forskningsrelaterade litteratur vi framförallt har använt oss av när det 
gäller förändring är bland annat från professor Alvesson med böckerna, 
”Organisationskultur och ledning” (2001), ”Kön och organisation” vilken är 
skriven tillsammans med Billing samt ”Tolkning och Reflektion” (1994) som är 
skriven tillsammans med Sköldberg. Jacobsen och Thorsvik är docenter vid 
högskolan i Agder Norge vilkas bok ”Hur moderna organisationer fungerar” 
(1998) vi använt oss mycket av. Angelöws bok (1991) ”Det goda 
förändringsarbetet, om individ och organisation i förändring” är ytterligare ett 
exempel på forskningsrelaterad litteratur. 
 
Konsultrelaterad förändringslitteratur är framför allt Ford och Fords artikel 
(1994) ” Logics of identity, contradiction, and attraction in change. Bruzelius 
och Skärvads bok (2000) ”Integrerad organisatonslära” kan sägas vara en 
popularisering av forskning och därigenom kan den sägas vara 
konsultliknande. 
 
Vi hoppas att denna blandning av litteratur ska bredda det teoretiska 
perspektivet för att ge läsaren en så bra beskrivning av området som möjligt.  
 
För att ytterligare berika resultaten har vi även valt att använda oss av två 
andra studier gjorda på området. Dessa studier är Larsson (1995) och Dahlberg 
(1995) vilka beskrivs utförligare nedan.  
 
Larsson var 1995 verksam som forskare i KOM-forskargruppen vid Tema T 
vid Linköpings universitet. Hon följde i sin rapport, med Elisabeth Sundin 
som handledare, processen kring det första kvinnliga 
mentorskapsprogrammet på Saab 1992-1993. Syftet med rapporten var att 
beskriva och analysera planeringen och genomförandet av 
mentorskapsprogrammet på Saab genom en utvärdering. För att utvärdera 
programmet genomförde hon en enkätundersökning som samtliga deltagare i 
mentorskapsprogrammet besvarade. 
 
Dahlberg utförde 1995 en studie av det första mentorskapsprogrammet på 
Saab 1992-1993. Hon genomförde en enkätundersökning med 19 adepter på 
Saab Military Aircraft (ett av de tre områdena i den dåvarande organisationen 
Saab Aircraft). Syftet med undersökningen var att ur ett kvinnoperspektiv 
klarlägga om kvinnor som deltagit i ett mentorprogram förbättrat sin 
självaktning.  
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3.4.2.2 Intervjuer 
De intervjuer vi genomfört har varit av olika karaktär. De kan indelas efter de 
olika kategorier av intervjuer som Lantz (1993) använder sig av där hon utgår 
från struktureringsgraden. De intervjuer som är helt ostrukturerade och där 
intervjupersonen kan prata helt fritt om en viss fråga eller ett visst ämne kallas 
öppna. De intervjuer som är helt strukturerade innebär att intervjuaren ställer 
frågor som är formulerade i förväg till intervjupersonen som i sin tur svarar på 
i förväg uppgjorda svarsalternativ.  
 
De två första intervjuerna vi genomförde var mer av öppen karaktär då vår 
avsikt var att få en bakgrund från intervjupersonerna. De fick prata mycket 
fritt omkring mentorskapsprogrammet och vi lät dem diskutera kring de 
aspekter som de var intresserade av. Vi hade dock utarbetat en intervjuguide 
för att få svar på våra viktigaste frågor. Ofta hände det att intervjupersonen 
själv kom in på områden som vi hade tänkt beröra. En intervjuguide kan enligt 
Lantz (1993) se ut på olika sätt beroende på vilken form av intervju som 
genomförs. Till en öppen intervju används frågeområden och till en helt 
strukturerad intervju finns färdiga frågor nedskrivna tillsammans med 
svarsalternativ. Vår intervjuguide hade karaktären av i förväg uppgjorda 
frågor som inte var indelade i någon viss ordning och som inte heller ställdes i 
någon viss ordning. I och med den halvstrukturerade intervjuguiden anser vi 
att de första intervjuerna var öppna med inslag av halvstrukturerade frågor. 
 
De följande intervjuerna som genomfördes med adepter och mentorer var av 
mer standardiserad form, dock inte med färdiga svarsalternativ. De kunde 
därför liknas vid den halvstrukturerade kategorin (Lantz, 1993). Alla 
intervjupersoner fick dock liknande frågor för att vi skulle kunna jämföra 
svaren och dra slutsatser.  
 
Intervjuerna genomfördes på så vis att vi först presenterade oss och förklarade 
vad syftet med intervjun var. På alla intervjuer som genomfördes använde vi 
bandspelare, med intervjupersonens tillstånd, för att lättare kunna 
sammanställa svaren och ej missuppfatta något. Direkt efter att intervjun var 
klar diskuterade hur vi hade uppfattat den för att se att vi hade samma bild av 
den. Så fort som möjligt skrev vi ut intervjun för att lättare kunna gå tillbaka 
till vad en viss intervjuperson sagt senare i uppsatsarbetet. Efter att intervjun 
var utskriven skickade vi den till intervjupersonen för att denne skulle få 
möjlighet att se vad som sagts och komma med invändningar.  
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Totalt har vi genomfört nio intervjuer; två bakgrundsintervjuer, tre intervjuer 
med mentorer, tre intervjuer med adepter samt en intervju med nuvarande 
personalchefen, tillika ordförande i jämställdhetskommittén på Saab 
Aerospace. Intervjuerna varierade i längd, någon tog trettio minuter medan en 
annan tog en och en halv timme. 

3.4.3 Urvalsmetod 
 
I och med att vi gör en kvalitativ studie är det oftast mer betydelsefullt att få 
fram variationer inom den grupp som ska studeras än att urvalet ska vara 
slumpmässigt. (Holme & Solvang, 1997) Genom vår intervju med 
projektledaren för mentorskapsprogrammet fick vi tillgång till alla de adepter 
och mentorer som varit delaktiga i det första programmet. För att skapa en 
variation var vår avsikt att komma i kontakt med adepter som hade fått en 
bättre position inom eller utanför företaget, samt de adepter som inte hade 
avancerat till en bättre position. Vi diskuterade mycket om huruvida vi skulle 
välja mentorn till den adept vi skulle intervjua eller om det var oväsentligt för 
vårt syfte. Vi ville se en förändrings påverkan både utifrån adepternas och 
mentorernas perspektiv. I och med att alla intervjuer var frivilliga bestämde vi 
oss dock för att det inte var viktigt att få adept - mentorpar då vi ansåg det 
riskabelt utifall att vi inte skulle få tillräckligt med par som var intresserade av 
att medverka i vår studie. Vi hade inte i förväg gjort upp om hur många 
intervjuer som skulle genomföras utan vi valde istället empirisk mättnad som 
mått för när vi skulle anse oss nöjda.  
 
Kontaktpersonen på Saab, den dåvarande projektledaren, hjälpte oss med 
information angående mentorerna och adepterna. Informationen som 
kontaktpersonen gav oss kom från den deltagarlista som sammanställts från 
det första mentorskapsprogrammet. I och med att kontaktpersonen var 
projektledare för det första mentorskapsprogrammet hade personen stor 
kunskap om deltagarna, det vill säga vilka deltagare som fortfarande var 
anställda, vilka som hade pensionerats och vilka som hade slutat på företaget. 
Genom Saab: s personalregister tog kontaktpersonen fram aktuella 
telefonnummer till adepter och mentorer. Därefter var det vi själva som mer 
eller mindre slumpmässigt valde adepter och mentorer som vi ville intervjua. 
Vi kom inte i kontakt med någon adept som nu befann sig på ett nytt företag. 
Alla adepter vi intervjuade var således kvar på Saab. Bland mentorerna var 
det en som pensionerats.  
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Urvalet av intervjupersoner skedde genom att vi slumpmässigt valde ut 
telefonnummer från den lista vi hade tillgång till. En adept tackade nej varvid 
vi valde en ny person från listan. På samma sätt valde vi ut mentorerna, det 
var två av dem som vi tillfrågade som avböjde.  
 
I det första mentorskapsprogrammet var det 66 personer som medverkade. 
Med andra ord var det 33 stycken adepter och 33 stycken mentorer. Av 
adepterna hade 1/3 slutat på företaget, bland mentorerna hade 2/3 slutat och 
huvuddelen av dessa på grund av pension.  

3.4.4 Metodkritik 
 
Den valda utgångspunkten för vår metod och tillvägagångssätt kan 
naturligtvis utsättas för kritik. Ett problem, vilken gäller för de flesta studier, 
är att finna relevant litteratur, men även att tolka och använda den 
information som ges på ett korrekt sätt. Vår erfarenhet och utbildning har 
påverkat vårt val av litteratur och hur vi genomfört studien vilket leder till att 
vi som forskare tolkat insamlad data utifrån vår specifika förförståelse. Vi vill 
framhålla att om någon annan person från en annan disciplin än den 
företagsekonomiska skulle genomföra samma studie är det inte sagt att denna 
skulle tolka och se samma saker som vi har gjort.   
 
Den konsultrelaterade litteraturen är skriven av konsulter som arbetar inom 
området och som därför besitter värdefull information om hur ett 
mentorskapsprogram bäst genomförs. Självklart anser dessa konsulter att 
mentorskapsprogram är ett bra sätt för att förändra något i en organisation 
och kritiserar inte själva sitt tillvägagångssätt. Vi anser att vi har behandlat 
denna litteratur på ett kritiskt sätt för att undvika överdrifter.  
 
Vi vet heller inte anledningen till varför vissa av de tillfrågade adepterna och 
mentorerna valde att inte delta i vår studie utan tackade nej till att bli 
intervjuade. Tackade de nej av tidsbrist eller för att de inte ville uttala sig om 
mentorskapsprogrammet?  
 
Intervjuareffekten innebär att intervjupersonerna påverkas av intervjuaren och 
det är en aspekt som kan vara svår att upptäcka. Det är av denna anledning 
viktigt att försöka undvika ledande frågor och att inte påverka via subjektiva 
kommentarer. (Ericsson & Wiederheim-Paul, 1997) Detta har vi varit 
medvetna om under intervjuerna och vi anser att vi i möjligaste mån undvikit 
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att ställa värdeladdade frågor och inte betonat vissa ord eller uttryck 
annorlunda. 
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4 Teoretiska resonemang 
 

 
”När vi sätter begränsningar för vad vi kan göra,  
så sätter vi begränsningar för vad vi kan göra.” 

  Okänd 
 
Kapitlet syftar till att presentera teoretiska resonemang för att förstå mentorskap som 
förändring. Inledningsvis ges en bakgrund till mentorskap och därefter presenteras 
förändring tillsammans med en förändringsmodell. 
 

4.1 Mentorskap  
 
Det finns många olika sätt att organisera förändringsarbete på. På samma sätt 
som ett företag kan välja bland flera möjliga organisationsformer som passar 
den produktion företaget har så finns samma valmöjligheter när företaget skall 
ta itu med förändrings- och utvecklingsuppgifter. Förändring hos individer 
kan liksom förändringar hos organisationer förstås utifrån olika 
utgångspunkter och teoretiska modeller. (Forslin & Thulestedt, 1993)  
 
Ett förfarande som kan användas för att realisera en förändring gällande till 
exempel kultur är mentorskapsprogram. Då vi ser mentorskap som en 
strategisk förändring kommer vi i detta kapitel ge en beskrivning om vad 
mentorskap och förändring är. För att ge läsaren en ökad förståelse för 
mentorskapsprogram kommer inledningsvis en presentation av vad 
mentorskap är att ges (4.1). Denna presentation följs av en beskrivning av 
förändring (4.2). Förändringen innehåller en genomförandefas (4.6) i vilken vi 
ser mentorskapet som en ingående del. Vi kommer således att återknyta 
mentorskapet i avsnittet genomförandefas. 

4.1.1 Mentorskapets historia 
 
Mentorskap har sitt ursprung i en berättelse ur den grekiska mytologin där 
Odysseus inför en lång resa anförtrodde sin son Telemachos till sin vän 
Mentor för att han skulle ta hand om och leda sonen. (Vinnicombe & Colwill, 
1995) Mentor uppfostrade sonen till en man på ett ypperligt sätt och 
Telemachos kom senare att ses som ett ideal under antiken (Boëthius, 1995). 
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Det var i det antika Grekland vanligt att äldre män hade en vägledande 
relation till yngre män. Grekerna ansåg att människan lär från andra 
människor de ser upp till, så kallade goda förebilder. Ordet mentor kom 
senare i historien att bli ett begrepp som används om en person som är 
allmänt aktad samt agerar som en klok och ansvarsfull fostrare till någon som 
är yngre och mindre kunnig. (Franzén & Jonsson, 1994)  
 
Mentorskap har funnits i vårt samhälle under en lång tid men gått under 
andra benämningar. (Murray & Owen, 1992) Exempel på dessa förhållanden 
är klient – patron och mäster – lärling. I Sverige var skråväsendet utbrett 
under medeltiden där en mästare lärde upp en lärling som skulle ta över 
verksamheten. Detta arbetssätt finns fortfarande kvar inom flera 
hantverksyrken idag. (Lindgren, 2000)  

4.1.2 Mentorskapsdefinitioner 
 
Flera olika författare ger sin definition av vad en mentor och mentorskap är. 
Nedan redovisar vi några citat för att ge en introduktion till hur olika forskare 
och konsulter ser på begreppet.  
 

”Mentorrelationer bygger på tanken att olikhet i termer av hierarkisk 
position, ålder, kön, verksamhet mm skapar förutsättningar för lärande. I 
flera av fallen är olikheterna synonyma med maktrelationer som är till 
mentorns fördel.” 

(Höök, 2001:228) 
 
”En mentor är en person som i dialog kan överföra – beskriva och förklara - 
organisationens avsikter och grundläggande värderingar på ett sådant sätt 
att adepten kan tillämpa dessa i sin tid” 

(Hjort et al, 1999:14)  
 

”Mentorskap är en medveten kombination av två personer – en adept och 
en mentor – som arbetar tillsammans för att nå överenskomna mål” 

(Franzén & Jonsson, 1994:7) 
 

”Mentorskap är en modell för den som stödjer och följer, som leder och 
råder. Någon att hålla i handen, brukar vi ju säga, och det är nog ungefär 
detsamma” 

(Boëthius, 1995:7) 
 
För att ytterligare klargöra vad mentorskap är använder vi oss av Hjort et al 
(1999) som anser att det som skiljer mentorskapsprogram från den lika ofta 
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förekommande företeelsen chefsutvecklingsprogram är det primära syftet att 
en mentor ska främja hög förändringspåverkan medan chefsutveckling 
främjar resultatet. Franzén & Jonsson (1994) ser dock att det idag är vanligt att 
använda mentorskapsprogram som verktyg för chefsförsörjning och som 
metod för chefsutveckling. Shea (1994) ser dock liksom många andra att 
mentorskapsprogram är en ömsesidig aktivitet där både mentor och adept har 
mycket att vinna och det är det som är huvudpoängen med programmen.  

4.1.3 Mentorskap idag 
 
Vi kan se att mentorskapet inte är en ny företeelse men det har på senare år 
blivit mer uppmärksammat och organiserat inom olika delar av arbetslivet. 
(Shea, 1994) Rosabeth Moss Kanter (Vinnicombe & Colwill, 1995) anser att alla 
företag som vill nå framgång bör uppmuntra chefer till att bli mentorer för 
sina anställda. De flesta företag har dock inte förrän under senare år börjat 
använda ordet mentor i organiserade program. Det har tidigare varit vanligare 
med ord som handledare, instruktör, rådgivare eller coach. (Murray & Owen, 
1992) Exempel på organiserade mentorskapsprogram för kvinnor är Ruter 
Dam i Sverige och Ithaka i Östergötland. (Ahrén, 1991) Forskare har också 
under senare tid börjat intressera sig för mentorskap som ett medvetet, 
konsekvent sätt att förmedla kunskaper från äldre och mer erfarna chefer till 
yngre medarbetare i organisationen. (Hjort et al, 1999)  
 
Aktiviteterna i ett modernt mentorskapsprogram ska inte bygga på kontakter 
av mer tillfällig karaktär, vilket ofta är fallet med till exempel förebilder. 
(Murray & Owen, 1992) För att någon ska benämnas mentor ska det, i ett 
organiserat mentorskap, finnas en mentor för varje adept och båda ska veta 
vad som väntas av den andre. Relationen struktureras efter de färdigheter som 
adepten önskar utveckla men därutöver kan mentorn samtycka till att utföra 
en rad andra uppgifter. (Murray & Owen, 1992)  
 
Mentorskap används av flera olika anledningar, till exempel för att stärka 
organisationens konkurrenskraft, föra samman anställda i en ny miljö eller 
hjälpa individer att uppnå sin fulla potential. (Shea, 1994)  
 
Syftet med ett modernt mentorskap är ofta att på ett enkelt och förtroendefullt 
sätt föra kunskap och erfarenhet vidare till nästa generation. (Hjort et al, 1999) 
Ofta är mentorprogrammens projektledare medvetna om att också mentorerna 
kommer att lära sig, vilket kanske också är syftet med programmen. Då kan 
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projektledaren av strategiska skäl framställda programmet på ett sådant sätt 
som bekräftar mentorn som man och ledare för att få honom att delta. 
 

Lindgren (2000) redovisar i sin empiriska 
studie av mentorskap inom högre 
utbildning en matris över de nivåer som 
kan beröras av ett mentorskapsprogram. 
Mentorskapet påverkar enligt Lindgren 
(2000) individen, gruppen, universitet och 
slutligen näringslivet/offentlig sektor. 
Nivåerna är beroende av varandra 
samtidigt som de påverkar varandra. 

 
 

4.2 Förändring 
 
Enligt Nordstedts ordbok (1988) är förändring det att förändras och att 
förändras innebär att åstadkomma andra egenskaper hos företeelse 
beträffande form, utseende, inre karaktär etcetera. 
 
Angelöw (1991:20) definierar förändring som: 
 

”Förändring kan definieras som att något förändras från ett tillstånd till 
ett annat. ” 

 
Ford & Ford(1994:759) beskriver förändring som: 
 

”change is a phenomenon of time. It is the way people talks about the event 
in which something appears to become, or turn into, something else, where 
the something else is seen as a result or outcome.” 

 
Förändring kategoriseras ofta i olika termer, den kan vara avsiktlig (planerad) 
eller den kan komma från en tillfällighet (oplanerad). Den kan vara snabb 
(abrupt, revolutionär, episodisk) eller långsam (evolutionär). Det nya 
tillståndet kan vara av en helt annan karaktär än tidigare (fundamental, 
”second-order” förändring) eller så är det nya tillståndet endast en liten 
modifiering av det tidigare (inkrementellt, ”first-order” förändring). 
(Pettigrew, 1987; Ahrenfeldt, 1995; French & Bell, 1999) 
 

Näringsliv/Offentlig sektor 

Universitet 

Gruppen 

Individen 
 Mentorskap 

Figur 4: Lindgrens nivåmatris 
Källa: Lindgren (2000). Egen bearbetning
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Vi har valt att presentera ett förändringsförlopp utifrån Robbins (1990) modell 
över hur en förändring genomförs. Vi kommer att belysa varje steg i modellen 
med olika teorier. Vi börjar med att diskutera kring initiativkrafterna bakom 
en förändring och vilka agenter det är som ger upphov till förändringsarbeten. 
Vidare följer sedan en diskussion kring vad det är som ska förändras. Under 
förändringsfasen resonerar vi kring olika processer som ett förändringsarbete 
genomgår. I och med att vi ser mentorskapet som en förändring kommer vi i 
genomförandefasen att presentera ytterligare teorier kring mentorskap och 
dess genomförande. Modellen innehåller också en feedbackloop inom vilken 
kommer att diskutera nätverkens betydelse för en förändring. 
 
Själva förändringen i Robbins modell (1990) kommer främst analysavsnittet att 
behandla då vi ser förändringen som en utkomst av modellen. 
Organisationseffektiviteten ser vi som våra slutsatser och de kommer därav att 
behandlas i det avslutande kapitlet.  

 
Figur 5: Robbins modell över förändringsförloppet 

Källa: Robbins (1990), egen bearbetning 
 

Krafter som initierar till 
förändring 
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Genomförandefasen 
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 Förändring 
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4.3 Initieringskrafter 
 
Pettigrew, (1987), Melin (1992), Czarniawska & Sevón (1996) och många med 
dem diskuterar drivkrafter till varför organisationer tvingas att förändra sig. 
Melin (1992) skriver att de yttre krafterna som påverkar organisationer till att 
genomgå förändringar är bland annat marknadspåtryckningar i form av bland 
annat vikande efterfrågan. Men även de inre drivkrafterna inom 
organisationerna påverkar till förändringar. Det kan röra sig om till exempel 
maktfördelning, styrsystem och de dominerande aktörernas tankesätt. De inre 
krafterna är också en bidragande faktor för hur företag uppfattar de yttre 
omvärldsförändringarna.  (Melin, 1992) 
 
Förändringsagent är de personer som befinner sig i maktpositioner. Dessa är 
bland annat VD och andra högre chefer med tunga positioner men de kan 
även röra sig om personal på lägre nivåer som vunnit inflytande genom 
exempelvis fackligt klubbmedlemskap. Utifrån kan det vara konsulter som 
intar en position som förändringsagent. (Robbins, 1990) 
 

4.4 Vad ska förändras 
 
Förändring kan ses som organisationsutveckling (OU), vilken är en skola för 
planerad förändring. OU kan sedermera delas in i utveckling eller 
transformering varav det första ses som en planerad förändring vars fokus 
ligger på organisationsarrangemang, sociala faktorer, teknologi och fysisk 
miljö. Transformeringen ses mer som en framväxande och icke definierad 
förändring vars fokus är utsträckt till att försöka påverka medlemmars 
övertygelser och principer samt syften och mål med organisation. En 
transformativ utveckling kan ske sekventiellt med en organisatorisk 
utveckling i och med att dess fokus ligger på skilda företeelser. Om 
organisationer utför båda förändringarna blir resultatet dels ett förbättrat 
organisationsutförande, effektiviteten ökar, och dels en förbättrad individuell 
utveckling. (French & Bell, 1999) 

4.4.1 Strategisk förändring 
 
Strategisk förändring beskrivs i litteraturen mestadels som en nödvändig 
reaktion på en bristande överensstämmelse mellan en ny omvärldssituation 
och företagets befintliga strategi och struktur. (Melin, 1992) Enligt Melin (1992) 
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består benämningen strategi för viss omfattning, storlek, påverkan och 
tidsutsträckning. Med denna innebörd kallas även större 
organisationsförändringar och större tekniska förändringar för strategiska. 
Bland annat använder Jacobsen och Thorsvik (1998) sig av denna innebörd.  
 
I begreppet strategisk förändring ligger det en paradox. Å ena sidan hävdar 
vissa författare (Kotler) att strategiförändringar är rationella, å andra sidan 
hävdar andra (Gluck) att strategiförändringar är irrationella (Bruzelius & 
Skärvad, 2000). Att strategiförändringarna är rationella innebär att de är 
planerade och avsiktliga medan de irrationella strategiförändringarna istället 
är oplanerade och har vuxit fram från organisationen. (Bruzelius & Skärvad, 
2000) Olsson (1985) diskuterar kring de irrationella strategiförändringarna 
som naturliga processer som sker i de olika sociala system som finns i 
organisationen. 

4.4.2 Kultur 
 
Att tala om kultur innebär att tala om den i betydelse som symbolik, ritualer, 
myter, berättelser och legender har för människor och om tolkningen av 
händelser, idéer och erfarenheter som påverkas och formas av de grupper 
inom vilka människan lever. (Alvesson & Billing, 1997) 
 
Kultur är ett begrepp som beroende av vilken författare det är som diskuterar 
det har olika implikationer. Detta innebär att det inte finns någon konsekvent 
och generell definition på vad kultur är. En person som många författare dock 
tar sin utgångspunkt från är Edgar Schein. Även vi har valt att redogöra för 
hans definition då vi finner att den uttrycker kultur så som vi ser på det. 
Schein (1992:12) definierar kultur som: 
 

”A pattern of basic assumptions that the group learned as it solved its 
problems of external adaption and internal integration, that has worked 
well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new 
members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to those 
problems.  

 
Smircich (1983) påtalade en distinktion som förekommer i kulturbegreppet. 
Hon menade att kulturen antingen kan betraktas utifrån en metaforisk 
utgångspunkt eller att den kan ses som en variabel. Betraktas kulturen utifrån 
metaforbegreppet ses organisationer som en kultur i sig själv. Antas ett 
variabelsynsätt utgör kulturen en variabel bland många andra som kan bidra 
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till balans och effektivitet inom organisationen. Distinktionen kan också ses 
som att organisationen är kultur eller att organisationer har kultur. (Smircich, 
1983) 
 
Har organisationer en kultur anses kulturen som något som produceras vid 
sidan om den vanliga verksamheten. I detta perspektiv ligger det också att 
kulturen kan påverkas eller till och med styras. Kulturen betraktas utifrån 
detta synsätt som ett medel för att åstadkomma lojalitet, produktivitet och 
lönsamhet. Innebörden för dem som hävdar att organisationer är kulturella 
system får till följd att allt som sker i organisationen. Även ledningens försök 
till att styra kulturen är ett uttryck för organisationskulturen. Kultur är här 
något som växer fram av sig självt i ett socialt system, inte något som medvetet 
kan manipuleras fram av människor. (Smircich, 1983; Bang 1999) 
 
Enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) syftar kultur i en vidare bemärkelse på 
drag i vårt tänkande, vår erfarenhet och vår kunskap om tillvaron, på våra 
idéer, värderingar och normer i livet. Alla människor socialiseras in i kulturen 
vilken skapar ordning, förutsägbarhet och mening för individen. Kulturen i en 
grupp präglar den enskildes tankemässiga konstruktion av uppfattningar om 
verkligheten och hur den enskilde sedan väljer att handla. (Jacobsen & 
Thorsvik 1998) Även Angelöw (1991) diskuterar kring att individens handling 
och tankemönster i hög grad påverkas av de normer och regler som 
förekommer i de grupper som individen tillhör. 

4.4.2.1 Förändring och kultur 
Enligt Kotter och Heskett (1992) är kulturen viktig i evolutionära förändringar 
för att den håller ihop de olika förändringarna som sker. Den ger legitimitet 
till icke överensstämmande handlande som ökar anpassningen och omsluter 
kunskapsanpassningen till normer och värderingar. 
 
Colvilles et al (1993:559) definition av kulturbegreppet lyder: 
 

”If we understand culture to be a stock of knowledge that has been codified 
into pattern of recipes for handling situations, then very often with time 
and routine they become tacit and taken for granted and form the schemas 
which drive action ” 

 
Utifrån Abrahamsson (2000), Kotter och Heskett (1992) och Colville et als 
(1993) resonemang kring förändring och kultur kan vi skapa en förståelse för 
en organisations stabilitet. Kulturen kan sägas innehålla en paradox. Å ena 
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sidan är det kulturen som kan åstadkomma förändringar, men å andra sidan 
är kulturen ett hinder för förändringar. Vi kan förstå denna paradox utifrån att 
det är kulturen som skapar förutsättningarna för det sociala livet. Kulturen 
rymmer således konserverande och hämmande element eftersom den tenderar 
att frysa ner den sociala verklighet, att underordna människor under 
dominerande idéer, övertygelser och självklara antaganden. (Alvesson & 
Billing, 1997) 
 
I och med att kulturen handlar om antaganden och idéer som tas för givna 
innebär det att de rådande sociala förhållandena inte öppet ifrågasätts. De 
grundläggande sociala förhållandena tas tvärtom ofta för givna och den 
sociala världen betraktas som neutral och legitim. (Alvesson & Billing, 1997) 
Företagskultur skapar homogenitet och förutsägbarhet i människors 
förståelse, tänkande och värderingar, vilket också är nödvändigt för att stora 
komplexa organisationer ska fungera effektivt. (Alvesson & Billing, 1997) 

4.4.2.2 Genus och organisationskultur 
Organisationskulturer är (vanligen) mansdominerande, vilket innebär att det 
finns spår av kön och sexualitet i språkbruk, stereotyper, värderingar, 
föreställningar och antaganden. (Alvesson, 2001) Diskrimineringen 
förekommer i ett antal öppna (låg lön och låg auktoritetsgrad) och dolda 
(föreställningar om huslighet och sexualitet) former som syftar till att begränsa 
kvinnors möjligheter, inte bara i, utan även när det gäller att få tillträde till och 
rekryteras till organisationerna. (Alvesson, 2001) 
 
Kvinnor och män inom en organisation kan ha olika orienteringar trots att det 
kanske existerar en rad gemensamma värderingar, övertygelser och 
uppfattningar. Den eventuella orientering som är specifik för en grupp 
kvinnor respektive män kan förstärkas, försvagas eller rent av försvinna när 
könsinnebörder och könsvärderingar sammanfaller eller korsas av kulturella 
formationer som bygger på ålder, yrken, klass, arbetsgrupper och så vidare. 
(Alvesson & Billing, 1997) Begreppet maskulinitet förknippas enligt Alvesson 
(2001) med ord som självhävdelse, avskildhet, oberoende, kontroll, 
konkurrens, en skarp blick, rationalitet.  Femininitet förknippas på 
motsvarande sätt till orden beroende, samarbete, mottaglighet, 
sammanjämkning, acceptans, medvetenhet om mönster, helhet och 
sammanhang, emotionell ton, intuition och förmåga att skapa synteser.  
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4.5 Förändringsfasen 
 
Enligt Watzlawick (Ahrenfeldt, 1995) kan förändring beskrivas i termer av en 
första ordningens och en andra ordningens förändring. Den första ordningens 
förändring avser förändring inom ett system, övergång från ett tillstånd till ett 
annat utan att systemet självt förändras. Problem löses på samma sätt som 
tidigare och samma metoder används, människorna gör endast nya 
kombinationer av äldre mönster. Detta betyder att organisationen blir kvar i 
den gamla traditionen. Förändring av andra ordningen innebär en förändring 
av hela systemet, vilket innebär att det organisatoriska tänkandet och 
agerandet förändras. En andra ordningens förändring kan beskrivas som att 
människorna i organisationen ser verkligheten i ett nytt ljus med ny förståelse. 
Nya problem upptäcks och nya metoder och lösningar på de gamla problem 
står att få.  

4.5.1 Förändringsprocessen 
 
Lewin (1975) introducerade under 1940-talet en modell för 
förändringsprocessen, vilken är gångbar än idag. Han föreslår att 
förändringsprocessen sker i tre steg: upptining, övergång och återfrysning.  
 
I upptiningsfasen ifrågasätts existerande arbetssätt som används för 
förändring av både de anställda och ledningen. En förutsättning för att gå 
vidare med förändringsarbetet är att det inom organisationen finns motivation 
för lärande och öppenhet för att pröva nya förändringar.  Övergång eller själva 
förändringsfasen uppkommer då anställda och ledning har blivit ense om 
behovet av nya förändringar. Det är under denna fas som förändringen införs 
och dess effekt förstärks förhoppningsvis genom nya beteendemönster i 
organisationen.  För att skapa legitimitet är det viktigt att en struktur för 
förändringen utvecklas. Denna struktur kan bland annat bestå av 
diskussionsforum. (Lewin, 1975) 
 
Återfrysning som omsluts av nya beteenden är mest sannolik att uppkomma 
när beteendet både passar de berördas personlighet och attityder samt att det 
sociala nätverk som ställt krav på förändringen finner förändringen tillräcklig.  
(Lewin, 1975) För att en återfrysning ska kunna uppnås krävs det enligt 
Angelöw (1991) att attityder, normer och föreställningar ersätts. Det är viktigt 
att de som ingår i förändringsarbetet blir tagna på allvar och att ett 
engagemang återfinns bland de berörda. 
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Weick och Quinn (1999) diskuterar kring förändringsprocessen och de menar 
att Lewins teori om upptining, övergång och nedfrysning passar bäst i den 
revolutionära förändringen. Om förändringen mer har karaktären av att vara 
evolutionär, anser Weick och Quinn (1999) att förändringsprocessen istället 
följer ett mönster av en sekvensfrysning, utjämning (balans) och upptining. De 
menar att vid evolutionär förändring är inte problemet att få människorna att 
upptina (ifrågasätta metoder) utan problemen i denna form av förändring 
ligger i stället i att kunna omdirigera vad som redan är på väg att ske. (Weick 
och Quinn, 1999) 
 
Att frysa innebär i denna modell att synliggöra följder och att visa på mönster 
på det som händer, att fånga meningssekvenser av de berörda människornas 
kognitiva kartor och scheman. Utjämning betyder att återtolka och att tidigare 
problem bör förtydligas till möjligheter istället. Att återtolka innebär att de 
blockeringar som funnits i form av exempelvis motståndskraft till 
förändringen luckras upp och att de tidigare mönstren som uppvisades 
arbetas bort. Personer förändrar sig på grund av att de finner den nya 
positionen mer attraktiv och inspireras av den. Upptining innebär att 
återuppta lärande på ett mer uppmärksammande tillvägagångssätt samt att 
kunna vara mer flexibel i sitt fullgörande och verkställande. (Weick och 
Quinn, 1999) 

4.5.2 Personlig utveckling 
 
En individs förändring diskuteras ofta i förhållande till begreppen inlärning 
och utveckling (Olsson, 1985). Enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) innebär 
lärande en förändring av beteende och om inte en person eller en grupp 
ändrar sitt beteende är det svårt att hävda att lärande har ägt rum. Ändringen 
måste också vara förhållandevis permanent för att den ska ses som ett lärande. 
 
Det är bara människorna själva som kan åstadkomma förändringen och detta 
sker genom att individen skapar sin förståelse för uppgiften, situationen och 
vad som är meningsfullt. Förändring innebär en lärprocess som medför en 
omprövning och förändring av förståelse. (Forslin & Thulestedt, 1993) En 
individs tankar, känslor och beteenden påverkas av andra och genom 
individers egen utveckling påverkar individerna varandra på olika vis 
(Olsson, 1985). 
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Atkinson et al (1990) har identifierat tre olika aspekter som en individ kan 
förhålla sig mot förändring:  
 

• Samtycke, betyder att individen mot vilken insatserna riktas anpassar 
sig offentligt eller utåt till den påverkande personens önskningar men 
förändrar inte sina inre personliga åsikter eller attityder. (Atkinson et al, 
1990) 

 
• Internalisering innebär att en individ förändrar sina personliga åsikter, 

attityder eller beteenden på grund av att hon uppriktigt tror på vikten 
av ståndpunkten (de normer, värderingar, uppfattningar, förklaringar, 
teorier) som förordas av den påverkande personen. Omedvetet tar hon 
till sig det utifrån kommande med det egna jaget och till en viss del gör 
hon det till sina egna förväntningar på sig själv. Man internaliserar 
gradvis sociala roller. (Angelöw & Jonsson 1990; Atkinson et al, 1990) 

 
• Identifiering, här förändrar individen sina personliga åsikter, attityder 

eller beteenden med avsikt att identifiera sig med eller bli som någon 
person i omgivningen, som är inflytelserik, aktad eller beundrad 
(Atkinson et al, 1990) 

4.5.2.1 Kognitiva kartor och tankesätt 
Inlärning sker när vi uppmärksammar det som vi upplever. När vi väl har lärt 
oss något kommer denna kunskap att lagras i vårt medvetande. (Jacobsen & 
Thorsvik, 1998) Hur en individ tänker och agerar baseras sedan på den 
lagrade kunskapen vilken benämns som kognitiv struktur. De kognitiva 
strukturerna består i sin tur av kartor, scheman och implicita teorier (Melin, 
1992). Melin (1992) använder sig av benämningen tankesätt när han definierar 
de kognitiva strukturerna hos ledare då det begreppet även innefattar 
emotionella faktorer.  
 
Tankesätt utgör relativt stabila uppsättningar av idéer, värderingar och 
trossatser om strategiskt agerande. Tankesätt kan modifieras över tiden som 
ett resultat av olika situationer som ledaren befinner sig i, men de tenderar 
samtidigt att visa stor tröghet mot mer radikala förändringar. (Melin, 1992) 
 
Enligt Nonaka (Forslin & Thulestedt, 1993) ger en ändrad mening nya 
förutsättningar för att tolka händelser. Han nämner exempelvis nya unika 
produkter eller nya värdepremisser som utvecklats för att förändra 
företagskultur. Mening är med nödvändighet specifik för sitt samanhang och 
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är för organisationen en funktion av dess kontext och ändamål. För att 
underlätta skapandet av information i en organisation behöver föråldrade 
begrepp förstöras och ersättas.  Han skriver också att mänsklig kunskap 
skapas i samspel mellan artikulerad och tyst kunskap.  
 

4.6 Genomförandefasen 
 
Det viktigaste vid genomförandet av ett mentorskapsprogram är att de mål 
och villkor som gjorts upp i förväg presenteras och tydliggörs för de 
deltagande mentorerna och adepterna. Det är också viktigt att informera om 
programmet och förankra det hos ledning, chefer, fackförbund och övriga 
anställda. Det förtroende för programmet som ska byggas upp under tiden det 
genomförs beror på hur väl förarbetet har genomförts. (Boëthius, 1995) 
 
Motivation utgör också en mycket central faktor för förändringsarbetet, det är 
själva motorn. Motivation är en drivkraft för individens handlande i strävan 
efter att förverkliga ett visst mål. (Angelöw, 1991)  
 
För att mentorskapsprogrammet ska fungera i organisationen krävs enligt 
Hjort et al (1999) att följande fem punkter är uppfyllda innan programmet 
startar: 
 

• Ledningens beslut 
• Det breda stödet 
• Ansvarsfördelningen 
• Utbildningen 
• Kontraktet 

 
Den första punkten innebär att det är den högsta ledningen som tagit beslutet 
om programmet från början. Om inte detta sker ges ingen legitimitet till 
programmet och engagemanget från organisationens sida uteblir. Den andra 
punkten innebär att hela organisationens chefer måste stå bakom programmet 
för att det ska bli lyckat. Om de inte gör det kan hinder dyka upp under 
programmets gång som är svåra att överkomma. Den tredje punkten 
förutsätter att en klar ansvarsfördelning finns inom organisationen. De olika 
rollerna i programmet måste vara klara för att hela programmet ska bli så 
tydligt som möjligt för alla medlemmar i organisationen. Den fjärde punkten 
kräver att alla deltagare i programmet får utbildning för att kunna gå in i sina 
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nya roller. Den femte och sista punkten innebär att ett kontrakt ska skrivas 
mellan mentor och adept. Kontraktet ser ut på olika sätt för alla mentor- och 
adeptpar. Poängen med uppgiften är att i förväg formulera hur relationen ska 
se ut för att undvika missförstånd. (Hjort et al, 1999) 

4.6.1 Olika former för mentorskapsprogram 
 
Mentorskapsprogram kan vara interna eller externa, organiserade eller 
oorganiserade beroende på syftet med relationen. För en stor organisation är 
det till exempel lättare att genomföra ett internt mentorskap än för små 
organisationer då de lättare kan finna mentorer inom företaget. En stor 
organisation kan också ha ett större behov av ett organiserat 
mentorskapsprogram då de ofta har långa informationsvägar inom företaget. I 
stora organisationer kan mentorskap bidra till att övervinna stora avstånd 
mellan anställda på olika nivåer och avdelningar. (Boëthius, 1995) 

4.6.1.1 Interna mentorskapsprogram 
Det internt organiserade programmet, som också är det vanligaste, utmärks av 
att både mentor och adept finns inom samma företag. (Franzén & Jonsson, 
1994) För att ett internt mentorskapsprogram ska kunna genomföras måste 
organisationen vara så pass stor att mentorer finns att uppbåda inom den egna 
organisationen samt att adepter och mentorer kommer från olika avdelningar. 
(Boëthius, 1995) Syftet med ett internt mentorskapsprogram kan vara att 
arbeta med organisationsutveckling, stärka organisationskulturen eller 
synliggöra utsatta grupper i organisationer, till exempel kvinnor. (Franzén & 
Jonsson, 1994) 
 
Fördelarna med ett internt mentorskapsprogram är att kommunikationen och 
förståelsen mellan olika nivåer inom organisationen kan öka. Erfarenheter och 
kunskaper förmedlas från den äldre generationen till den yngre och de yngre 
medarbetarna känner att de har möjligheter till avancemang inom 
organisationen. (Ahrén, 1991) 
 
En fara med det interna mentorskapsprogrammet är att adepterna kan känna 
sig sårbara när mentorn finns inom samma organisation. Studier visar på att 
de anställda vill ha en viss distans till sina chefer, då de kan känna sig oroade 
över om chefen verkligen kan hålla tyst om man utlämnar sig inför denne. 
Privatliv och jobb är två helt skilda saker och många adepter anser att det så 
bör förbli. (Arhén 1991) 
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4.6.1.2 Organiserade mentorskapsprogram 
I program som är organiserade finns oftast en ledare eller konsult som drar 
upp riktlinjer för programmet. Ofta är mentorer och adepter speciellt utvalda 
för att delta i det organiserade programmet. Målet med dessa program är att 
utveckla bra ledare och ta tillvara den kompetens som äldre medarbetare bär 
på. Längden för ett strukturerat mentorskapsprogram är oftast ett till två år. 
(Lindgren, 2000) 
 
Gällande de förväntningar som Höök (2001) refererar till är framförallt att 
mentorerna ska ge adepterna feedback, stöd och råd i yrkesrollerna. 
Adepterna ger uttryck för att mentorerna ska dela med sig av sina erfarenheter 
och framstå som förebilder.  
 
Valet av mentor avspeglar sig starkt i vad adepterna vill få ut av 
mentorskapet. Många adepter söker en mentor som innehar den sakkunskap 
som de själva saknar. Utifrån vad adepterna vill uppnå (större makt, synlighet, 
vänskap) väljs olika mentorer. (Höök, 2001) 
 
En förutsättning för det organiserade mentorskapsprogrammet är ledningens 
stöd. Målen och strategierna för hur målen ska nås måste vara väl förankrade 
hos ledningen då de signaler som sänds ut från de högsta cheferna är mycket 
viktiga för programmet. Det är också ledningen som ger programmet 
legitimitet och avsätter de behövliga resurserna. (Franzén & Jonsson, 1994) 

4.6.1.3 Spontant mentorskap 
Spontant mentorskap uppstår utan yttre inblandning, det är mentorn och 
adepten som själva styr sina relationer. Det vanligaste är att den här typen av 
kontakter spontant uppstår inom ett företag. Dessutom krävs också att 
adepten exponeras i en sådan situation att mentorn börjar intressera sig för 
hans eller hennes framtida utveckling. (Arhén, 1991; Höök, 2001)  
 
Det spontana mentorskapet pågår ofta i organisationer utan att någon har 
tänkt på det i termer av just mentorskap. Det kan istället ses som en spontan 
personlig relation mellan två personer för att stödja och skapa förutsättningar 
för varandra. Ofta är det en chef som vill stödja och utveckla utvalda 
medarbetare. (Franzén & Jonsson, 1994) 
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4.6.1.4 Kvinnliga mentorskapsprogram 
”Kvinnliga mentorskapsprogram har visat sig vara den överlägset bästa 
metoden för att få fram fler kvinnor till ledande befattningar.” 

 
 (Franzén & Jonsson, 1994:18) 
 

Det som gör mentorskap för kvinnor till en så framgångsrik metod är att det 
synliggör kvinnorna i organisationen. Detta kommer organisationen till godo 
då de bättre kan ta tillvara den kompetens som redan faktiskt finns inom 
företaget. Förutom den ökade synligheten av adepten i organisationen uppstår 
en dialog mellan adept och mentor (som oftast är en man). Genom dialogen 
kommer båda parter till insikt om de strukturer som finns i företaget och hur 
de kan gynna eller missgynna olika anställda. Många manliga mentorer säger 
att de genom sitt mentorskap har kommit till insikt om kvinnors kunskap och 
potential, något som de inte skulle ha gjort annars. De säger också att de sett 
vad kvinnorna kan tillföra organisationen, kvinnorna har tidigare varit en 
dold resurs som inte utnyttjats till fullo. (Franzén & Jonsson, 1994)  
 
Många kvinnor som jobbar på mansdominerade arbetsplatser kan känna att 
de jobbar tillsammans med män som inte delar deras tankar och värderingar. 
Uteslutande kvinnliga frågor tas sällan upp i blandade arbetsgrupper, delvis 
på grund av de stora skillnaderna mellan manliga och kvinnliga 
kommunikationsmönster. Män tenderar att dominera i de blandade 
grupperna, prata mer och ge fler förslag än kvinnorna som istället håller med 
och visar sin uppskattning gentemot varandra. Mentorskapsprogram som 
riktar sig till kvinnor är viktiga då de uppmuntrar deltagarna att prata om de 
skillnader som finns och vilka erfarenheter deltagarna har av dem. 
(Vinnicombe & Colwill, 1995) 
 
Organisationer som strävar efter jämställdhet använder sig ofta av 
mentorskapsprogram för att ge kvinnor och män lika möjligheter i arbetslivet. 
Organisationernas jämställdhetskommittéer spelar en stor roll då det ofta är de 
som initierar mentorskapsprogrammen som ofta ses som ett mindre 
konfliktfyllt alternativ än andra jämställdhetsprojekt. (Kvarnström, 1995) 
 
Då det fortfarande är så att arbetslivet domineras av män (www.scb.se) har 
kvinnor få förebilder. Genom mentorskapsprogram för kvinnor kan kvinnorna 
komma samman för att utbyta erfarenheter. Den ökade insikt som 
mentorskapsprogrammen förhoppningsvis ger kommer både kvinnorna själva 
och organisationen till godo då kvinnorna ställer krav på de förändringar som 
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de anser nödvändiga. (Franzén & Jonsson, 1994) En mentors relation till en 
kvinnlig adept synliggör kvinnor och mäns olika villkor. Ofta är det också 
adepten som förväntas förändra sig. Det är således de kvinnliga adepterna 
som ska förändras för att passa som chefer, det är inte organisationen eller 
ledarskapet som ska anpassas till kvinnorna. Detta leder i förlängningen till att 
det också är de kvinnliga adepterna som ska bevisa att satsningen är en 
framgång genom att visa på att fler kvinnor faktiskt blivit chefer. (Höök, 2001) 
 
Då kvinnofrågor kan ses som tramsiga ses ibland kvinnliga 
mentorskapsprogram som ”tjejernas lediga dag” istället för en 
inomorganisatorisk satsning från företaget. För att undvika detta måste 
programmet erhålla ett klart uttalat stöd från den högsta ledningen. 
Deltagarna i programmet måste också erhålla ett uttalat stöd. (Vinnicombe & 
Colwill, 1995) 
 
I organisationer som tillhandahåller ett mentorskapsprogram måste ett beslut 
tas om deltagarna ska nomineras till en plats utifrån vissa givna kriterier eller 
om de ska ansöka själva. Det första sättet underlättar för företag som vill ha en 
homogen grupp, risken är att deltagarna då är mindre motiverade än om de 
hade fått söka själva och att avundsjuka uppstår inom företaget från de som 
inte blev nominerade. (Vinnicombe & Colwill, 1995) 

4.6.2 Mentorskapsprogram i realiteten 
 
De flesta mentorskapsprogram leds av en konsult vars uppgift är att engagera 
och ge kunskap till deltagarna i form av seminarier och gruppövningar. 
(Ahrén, 1991) Skälen till att anlita en konsult kan variera. De vanligaste 
anledningarna är tidsbrist hos uppdragsgivaren, avsaknad av kompetens eller 
att ett behov av nya idéer och perspektiv finns. (Linder, 1995) Det är den 
expertkompetens som konsulten besitter, som ger konsulten dess legitimitet 
hos uppdragsgivaren. En fördel för uppdragsgivaren vid anlitandet av en 
konsult är att de får en utomstående persons perspektiv på organisationen. 
(Risling, 1987) 
 
I de organiserade mentorskapsprogrammen anordnas träffar mellan alla 
mentorer och adepter tillsammans där olika ämnen diskuteras eller 
föreläsningar hålls. (Franzén & Jonsson, 1994) Det är viktigt att adept och 
mentor lär känna varandra för att kunna utbyta erfarenheter med varandra 
senare i programmet. I programmet ingår också personliga träffar mellan 
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mentor och adept där både personliga och jobbrelaterade ämnen kan 
diskuteras. Deltagarna kan också besöka varandras arbetsplatser för att få en 
inblick i andra delar av organisationen vilket bidrar till ökad kännedom om 
företaget. (Boëthius, 1995) Det antal möten som sker mellan adept och mentor 
varierar mellan olika par. En del träffas var sjätte vecka, andra oftare, andra 
mer sällan. (Höök, 2001) 
 
En mentorskapsrelation kan fungera på olika sätt från person till person. 
Ytterst handlar det om att den yngre personen ska ha den hjälp och 
vägledning som bäst leder till en god vidareutveckling. Om en 
mentorskapsrelation skall fungera måste båda parter också vara klara över 
målet. (Murray & Owen, 1992) Många adepter upplever relationerna med sina 
mentorer som positiv då mentorn ställer frågor som får dem att reflektera över 
sina arbetssituationer. Hur adepterna upplever relationerna med sina 
mentorer beror i stor utsträckning på de initiala förväntningarna från 
adepternas sida. (Höök, 2001) 
 
Något som återfinns inom många organiserade mentorskapsprogram är den 
centrala tanken om att det måste finnas vissa olikheter mellan mentor och 
adept. Denna olikhet ska sedan skapa förutsättningar för utbytandet av 
erfararenhet mellan mentor och adept. Hur dessa olikheter ser ut varierar 
kraftigt mellan olika mentorskapsprogram. De mest typiska olikheterna är 
dock att mentor och adept befinner sig på olika hierarkiska positioner inom 
företaget och att mentorn är äldre än adepten. En annan olikhet är olika 
verksamhetsområden inom koncernen. (Höök, 2001) 
 
Att mentor och adept inte bör befinna sig i samma linje beror dels på att det 
kan ge upphov till konflikter mellan mentorn och adeptens chef och dels på att 
adepten inte ska riskera att hamna i ett beroendeförhållande till sin mentor. 
(Franzén & Jonsson, 1994) 
 
Mentorn kan ofta tolkas av adepten som en person med mer erfarenheter och 
större kunskap och som därför är den som lär ut medan adepten ska vara den 
som ska lära sig.  Detta förhållande påverkar vilka positioner mentorn och 
adepten får i mentorskapsrelationen. Förhållandet kan ge upphov till en 
maktasymmetri då den som lär ut har en överordnad position medan den som 
lär sig innebär en underordnad position.  (Höök, 2001) 
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Valet av adepter till ett mentorskapsprogram skickar ut signaler till resten av 
företaget om vilka personer som företaget väljer att satsa på. Det är därför 
viktigt att adepterna stämmer överens med de syften och mål som finns för 
programmet. Adepterna ska också vara erkända som bra personer av sina 
arbetskamrater och chefer för att programmet ska uppfattas som trovärdigt. 
Adepterna bör också, för att tillfredställa programmets resultat, ha en egen 
vilja att utvecklas och gå vidare i sin karriär. Urvalet av adepter kan ske på 
olika sätt. Vanligast är att adepterna själva får söka för att vara med i 
programmet eller så inbjuds ett antal anställda av företagsledningen till 
intervjuer. (Franzén & Jonsson, 1994) 
 
Enligt Höök (2001) beskriver adepter mentorrelationer som ett ensidigt 
lärande i början av programmen. Många av adepterna har också svårt att se 
vad de skulle kunna bidra med till relationen. Mentorerna å sin sida ser dock 
relationerna som ett ömsesidigt lärande samtidigt som det ger upphov till ett 
utökat kontaktnät.  
 
En mentor bör enligt Shea (1994) vara inflytelserik, besitta makt och ha ett 
stort kontaktnät. En bra mentor är uppriktigt intresserad av människor, tycker 
om att se yngre förmågor växa upp och utvecklas, är allmänt aktad och har ett 
gott omdöme och rykte. Det är kombinationen av mentorns mänskliga 
karaktärsdrag och höga inflytelserika position i samhället och näringslivet 
som gör att han eller hon kan bidra till en yngre persons utveckling som 
människa och chef. (Shea, 1994) Det är också viktigt att mentorerna är väl 
ansedda chefer i organisationen då de kommer att ha en stark påverkan på 
adepten. Ett viktigt kriterium är också att mentorn är villig att avsätta den tid 
som programmet kommer att ta i anspråk. (Franzén & Jonsson, 1994) 
 

4.7 Feedback 
 
Den feedback som Saab får från mentorskapsprogrammet/en anser vi kommer 
från de nätverk som uppkommer efter varje avslutat mentorskapsprogram. Av 
den orsaken kommer vi nedan ge en kort presentation av nätverk och dess 
innebörd. 
 
Nätverk kan beskrivas som en mötesplats där människor kan sluta sig 
samman för att till exempel arbeta mot samma mål, vidga sina kunskaper, 
erfarenheter och kontaktnät eller för att förverkliga en idé. Syftet med ett 
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nätverk kan bland annat vara att lära känna fler människor, att ta tillvara 
varandras kunskap och att hålla kontakt med andra arbetsplatser. (Ståhl,1993) 
 
I nätverk utgår man från bestämda verksamheter och situationer, vilket gör att 
problem blir konkreta, vilket innebär att den konkreta verkligheten används 
som resonansbotten. Den abstrakta debatten försöker man undanhålla. 
Grunden till nätverket ligger i att skapa en strategi genom kollektiv process 
där ett antal aktörer medverkar.(Gustavsen & Hofmaier, 1997) 
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5 Resultat 
 

 
”Teorier är nog bra, men det hindrar inte verklighetens existens.” 

  
 (Charcot i Svedberg 2000: 271) 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera de resultat som samlats in under studiens 
gång. För att berika våra resultat kommer vi att lägga in resultat från andra studier 
gjorda på området. 
 

5.1 Kapitlets struktur 
 
Vi har valt att redovisa resultaten från intervjuerna i olika områden då vi anser 
att det ger läsaren en överskådlig bild. 
 
Det första området som kommer att presenteras handlar om adepternas och 
mentorernas förväntningar på programmet (5.2). Därefter följer upplevelser 
och påverkan (5.3), Kunskap (5.4), Kollegors syn (5.5), Nätverk (5.6), 
Genusdimensionen (5.7), Vad har programmet betytt för och hur har det 
påverkat företaget? (5.8), Hur har mentorskapsprogrammet förändrat 
företaget? (5.9), Ledningens syn (5.10) och kapitlet avslutas med Hur ser det ut 
idag? (5.11). 
 

5.2 Förväntningar 
 
Projektledaren kunde se att det inte var lika många verkstadskvinnor som 
tjänstekvinnor som sökte till programmet och projektledaren uttryckte att 
denna skillnad låg i att tjänstekvinnorna var mer säkra på vad de ville medan 
verkstadskvinnorna inte vågade ta steget att söka. Vad denna osäkerhet låg i 
kunde inte projektledaren konkret ge svar på. 
 
För att mentorskapsprogrammet skulle vinna respekt hos deltagarna pekade 
projektledaren på vikten av konsultens stora roll i mentorskapsprogram. 
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Projektledaren pekade även på relevansen av VD:s och ledningens stöd för 
programmet för att det överhuvudtaget skulle kunna genomföras.  
 
Vi ser från intervjusvaren att adepterna inte hade någon direkt åsikt om 
programmet innan det startade. De gick in i programmet eftersom de tyckte 
att det föreföll intressant och roligt. Trots dessa förväntningar hade inte alla 
adepter syftet med programmet klart för sig. En adept säger att hon ville visa 
sin framtidstro för företaget, en annan säger att mentorskapet var något för 
henne då hon kände sig ensam som tjej i sin verksamhet.  
 
Adepterna som intervjuades visste inte vid startpunkten för 
mentorskapsprogrammet vad mentorskap som företeelse innebar, vilket 
adepterna påpekade att många andra adepter också upplevde. Den 
information som skickades ut från företagsledningen upplevdes också som 
diffus av adepterna. Under programmets gång kom dock de intervjuade 
deltagarna att förstå syftet.  
 
Av de tre mentorer vi intervjuade ansåg två att de kände till syftet med 
mentorskapsprogrammet. En annan säger att han förstod syftet efter hand. 
Två av mentorerna sa att de inte hade någon förutfattad mening eller att de 
inte trodde så mycket. En annan mentor påpekade att hans förväntningar var 
att han skulle kunna hjälpa en adept i karriären och utvecklingen med hjälp av 
hans kompetens. Ytterligare en mentor säger: 
 

”...jag och adepten hade olika förväntningar på programmet. Mina 
förväntningar var att hon skulle vilja utvecklas mot någonting, men hon 
var nöjd i den position som hon befann sig i. ” 
   
  Mentor 2  
 

Ovanstående synpunkt gjorde att mentorn inte kände sig behövd och det 
bidrog till att han senare tappade motivationen.   
 
Enlig projektledaren tyckte de mentorer som blev tillfrågade av adepterna att 
det var roligt att bli inbjudna till programmet. De tyckte att det var 
smickrande men visste kanske inte riktigt vad mentorskapet innebar. En av 
adepterna uttryckte det likadant. 
 
Inför mentorskapsprogrammet var enligt Larsson (1995) Saab-kvinnornas och 
mentorernas kunskaper om manligt och kvinnligt outvecklade. Hon såg också 
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ett kvinnoförakt hos adepterna som förvånade henne. Larsson (1995) 
förklarade detta kvinnoförakt med att kvinnorna arbetade i en 
mansdominerad miljö och att de därför tagit till sig ett manligt synsätt på 
kvinnor och kvinnlighet. De seminarier som hölls under programmets gång 
hjälpte dock till att vidga adepternas perspektiv för att de skulle se sin 
situation utifrån andra synsätt.  
 

5.3 Upplevelser och påverkan 
 
För alla tre adepterna var mentorskapsprogrammet en positiv upplevelse. Vi 
kan dock se att de tre refererar till olika upplevelser. En adept tyckte att det 
var de nya bekantskaperna som var viktigast: 
 

”Jag var med min mentor i vissa lägen för att se hur han agerade i sin roll 
och det var jätteintressant också men… Ja, de här tjejbekantskaperna var mer 
viktiga för mig faktiskt.” 

Adept 1 
 
En annan adept sa att det hade varit en revolution för henne och att 
programmet påverkat hur hon såg på saker och ting. Hon säger också att hon 
har lärt sig att kanalisera sina strider och föra fram och våga ta sig an saker på 
ett annorlunda sätt än tidigare. För den tredje adepten var det den personliga 
utvecklingen och de nya insikter som programmet gett henne som hon fann 
mest positivt.  
 

”Det är nyttiga saker man har fått med sig, och bär med sig.” 
Adept 3 

 
Alla tre adepterna pekar också på att de fått vidgade vyer och större kunskap 
om företaget genom programmet då de fick möjligheten att träffa både andra 
adepter och mentorer från olika avdelningar på företaget. Exempelvis fick 
verkstadskvinnorna möjlighet att besöka utvecklingsavdelningen och 
tjänstekvinnorna fick möjlighet att besöka verkstaden, något som de aldrig 
gjort förut i och med att säkerhetsbestämmelserna ej tillåtit detta.   
 
Vi ser också, i de svar vi erhållit, hos adepterna att de under programmets 
gång fått en ökad medvetenhet och självsäkerhet. En adept uttrycker det på 
följande sätt: 
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”…bara det här att lära sig prata i jag-person, att inte säga att man 
ska göra det här, det är väl bara bagateller med det är viktigt.” 

Adept 2 
 
Samma adept säger också att hennes mentor hade stor betydelse för hennes 
egen utveckling då han stöttade henne och samtidigt visade henne olika 
möjligheter inom företaget: 
 

”Mentorprojektet innebar startskottet för mig kan man säga, en stor 
förändring för mig. Det är inte samma person som jag är idag som 
jag var 1992 när jag kom in i det här. Mycket beroende på min 
mentor och utmaningarna som jag fick i det här.” 

 Adept 2 
 
Två av adepterna uttryckte också att det som programmet gett dem i termer 
av påverkan och upplevelser till stor del berodde på dem själva och hur 
mycket de engagerade sig. En av adepterna uttrycker sig såhär: 
 

”… samtidigt så förstod jag alldeles med detsamma att det blir bara 
vad man gör det till själv.” 

Adept 3 
 
En adept uttryckte att hon lärde sig se vissa mönster av saker som hon kanske 
inte tänkt på tidigare. En annan säger att hon har rätat ut en del frågetecken 
och blivit stärkt i sin roll gentemot de manliga kollegorna.  
 
Hur mentorskapsprogrammet har påverkat adepterna berodde också enligt 
dem själva på mentorernas inställning och engagemang. En adept har fortsatt 
att ha en nära kontakt med sin mentor vilket har gjort att hon alltid har haft ett 
bollplank även om träffarna inte skedde lika ofta efter det att programmet var 
över. De andra två adepterna avslutade sina kontakter med mentorerna 
relativt snart efter programmets slut. Detta berodde enligt en av adepterna 
bland annat på att det endast var hon som tog initiativ till träffarna vilket 
gjorde att hon inte blev lika motiverad till att fortsätta relationen.  
 
Två av de tre intervjuade mentorerna ansåg att mentorskapet var en positiv 
upplevelse för dem, positiv ur den bemärkelse att de fick upp ögonen för 
kvinnorna samtidigt som programmet utvecklade dem själva. En av 
mentorerna blev förvånad över att mentorskapsprogrammet kom att betyda så 
mycket för honom själv som det gjorde då han hade trott att det främst var 
adepten som skulle få råd och stöd. Den tredje mentorns upplevelser var inte 
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lika positiva. Han upplevde mentorskapsprogrammet som ogenomtänkt, 
bland annat på grund av att hans adept inte visade något större engagemang. 
Han ifrågasatte därför hur adepterna hade valts ut till programmet då en del 
av dem inte var särskilt motiverade. Kombinationen av ett ogenomtänkt 
program och en oengagerad adept gjorde att mentorn tappade motivationen. 
Dock påpekar han att han ändå har haft nytta av programmet då han har fått 
en hel del tips och idéer som han fortfarande använder sig av i sitt arbete.  
 
Alla mentorer tycker sig se förändringar hos adepterna som genomgått 
programmet och en mentor säger att den största förändringen hos hans adept 
var ökat självförtroende. En annan säger att hans adept blev starkare i sin 
yrkesroll och vågade säga till sina arbetskamrater vad de skulle göra. Den 
tredje mentorn ansåg dock att förändringar hos sin adept inte var lika stor som 
den förändring han har kunnat se på adepter som har varit delaktiga i senare 
mentorskapsprogram. 
 
Ingen av mentorerna har idag kontakt med sina respektive adepter, detta av 
flera olika anledningar. Bland annat på grund av att adepten bytte arbetsplats, 
en annan påpekar adeptens ointresse men också bara det att kontakterna 
mellan varje träff blev längre och längre mellan varje gång och till slut rann 
det bara ut i sanden.  Ytterligare en aspekt som både adepter och mentorer 
nämnde var tidsaspekten. I och med att deltagarna hade/har mycket att göra i 
sina respektive arbetsuppgifter kom mentorskapet i skymundan efter avslutat 
program.   
 
En mentor anser att mentorskap för män borde finnas på företaget då även de 
behöver råd och stöd. Han pekar främst på nya medarbetare som snabbt 
behöver få ett bredare nätverk. 
 
De förändringar adepterna själva nämnde i Larssons (1995) studie, som 
inträdde hos dem själva i och med mentorskapsprogrammet var främst ökad 
självkännedom, bättre självförtroende och större förmåga att tro på sig själva. 
Ett citat ur rapporten som belyser detta på ett bra sätt är: 
 

”Både privat och på jobbet har jag växt och blivit mycket säkrare. Jag tar 
initiativ, vågar protestera och säga ifrån på ett helt annat sätt.”    
                                                

 
Flera adepter ansåg enligt Larsson (1995) att de vågade ställa krav på sin 
arbetssituation och se nya möjligheter efter att de genomgått programmet. 
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Många sa också att de lärt känna sig själva bättre. Flera adepter ansåg att de 
vuxit och blivit mer mogna. De sa också att de lärt känna sig själva bättre och 
kunde därför ställa större krav på sin omgivning. 
 
Enligt Larsson (1995) sa mentorerna att de kunde se en positiv utveckling hos 
sina adepter. De ansåg att adepterna genom programmet blivit mer säkra i sitt 
uppträdande samtidigt som självförtroendet ökade. Mentorerna själva är 
betydligt mer kortfattade om sin egen utveckling. De flesta angav bara att de 
hade utvecklats men inte på vilket sätt. Mentorerna angav också att de fått 
ökad insikt vad gäller kvinnors situation generellt.  
 
I Dahlbergs (1995) studie ansåg de flesta adepterna att deras eget omdöme 
hade ökat i och med mentorskapsprogrammet. Adepterna uttryckte att de 
vågade stå för och argumentera för egna beslut och att de har blivit bättre på 
att säga ifrån än tidigare. De ansåg också att de bättre än tidigare kunde tala 
om vad de var bra på. En adept uttryckte sig på följande sätt: 
 

”Det är alltid svårt att ge sig själv beröm, men då jag blivit formad i en 
mansdominerad värld, har jag lärt av dem… Tvingad att framhålla mig 
själv för att kunna konkurrera med grabbarna. ” 

                       Adept 11, (Dahlberg, 1995) 
 
På frågan om adepterna upplevde att de blev tagna på allvar i Dahlbergs 
(1995) studie svarade en övervägande majoritet ja. Adepterna svarade att 
andra hade frågat dem om råd och att arbetskamraterna lyssnade på dem i 
större utsträckning än tidigare. De sa också att de har blivit delgivna mer 
information än tidigare och att de fått större förtroende.  
 
Dahlbergs (1995) undersökning visade också att majoriteten av adepterna 
förbättrat sin självaktning i en eller flera aspekter. Hon kunde se att 
förbättringen skett genom att adepterna fått större inre säkerhet, större 
trygghet och känner att de blir tagna på allvar i större utsträckning än tidigare.  
 

”Skillnaden mellan förr och nu är stor. Nu tror jag på mig själv ända in. 
Är så att säga förankrad i mig själv. 

                       Adept 10, (Dahlberg, 1995) 
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5.4 Kunskap 
 
Adepterna anser att de fått kunskap om både sig själva och jämställdhet, 
däremot har de svårt att precisera exakt vad dessa kunskaper ligger i: 
 

”…kanske inte säga just det och det lärde jag mig då… Jag anser att jag 
har haft stor nytta av det eller har nytta av det utan att tala om att just den 
grejen…” 

 Adept 3 
 
En adept säger att hennes föreställningar om manligt och kvinnligt beteende 
klargjordes. Hon sa följande: 
 

”…klarhet i en del grejer hur man agerade och så då, till skillnad från hur 
mina manliga kollegor agerade. Jag gjorde inte fel utan det var ett 
kvinnligt sätt eller mitt sätt att agera och det är inte fel. Sådana grejer 
tyckte jag att jag blev stärkt i då. Och man fick ventilera och prata med 
andra om saker. ” 

 Adept 1 
 
Alla tre mentorerna säger att de har utvecklats på ett personligt plan:  
 

”…utan det jag har förändrat mig på, det är väl kanske på enskilda 
punkter som inte har märkts så mycket utåt. Det är väl mer att jag själv 
har känt att jag har gjort lite annorlunda saker. ” 

 Mentor 2 
 

”Under det ett och ett halvt år som vi jobbade med det tror jag att jag fick 
nog lika mycket tankeställare som … och hjälp ... jag fick idéer om hur man 
skulle kunna göra och arbeta med det här i framtiden…” 

 Mentor 1 
 
En mentor kände att den största behållningen av programmet var att han fick 
insikt plus förmågan att ge positiv och negativ kritik och att det var 
utvecklande. En mentor uttrycker sin personliga utveckling på följande sätt: 
 

”…om man beskriver det som ett fyrkantigt papper så var man i ett hörn i 
början, sedan växte det ut och man täckte upp fyrkanten helt under tiden.” 

 
Mentor 1 
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5.5 Kollegors syn 
 
Vi har sett att adepternas medverkan i mentorskapsprogrammet sågs med viss 
avundsjuka från både manliga och kvinnliga kollegor och detta gjorde att det 
var svårt för adepterna att förmedla sina kunskaper som de inhämtat. Vissa 
chefer för adepterna ifrågasatte adepternas medverkan då cheferna inte var 
tillräckligt insatta i syftet med mentorskapsprogrammet. En del chefer 
uttryckte också åsikter om att adepterna gick ifrån arbetet vissa timmar för att 
närvara på seminarier och dylikt. Dessa chefers bristande insikt förtog glädjen 
för en del adepter. En adept formulerade det på följande sätt: 
 

”…jag hade det väldigt kämpigt så jag tänkte hoppa utav, min bas då han 
kunde inte riktigt hantera det, det var en äldre man visserligen men han 
kunde inte hantera det här att jag hade varit på maktseminarium och 
sådana skrämmande saker …så jag tänkte bryta mitt mentorskap, och 
hoppa utav men då vart det turbulens bland de högre cheferna för det hade 
varit en skamfläck om någon hoppat utav ett mentorprojekt därför att hon 
blir förföljd av sin chef. 
   Adept 2    

 
När vi frågade adepterna om de kunde dela med sig av sina kunskaper till 
sina kollegor fick vi negativa svar, utan kunskaperna som inhämtats under 
mentorskapsprogrammet stannade hos adepterna. Adept nummer ett 
uttrycker sig på följande sätt: 
 

”…jag försökte ju berätta men oftast blir det att man skämtar till om det. 
Det är symöten och allt möjligt sådant… Det blev inte att man pratade så 
himla mycket om det utan det blev ju mest med de här tjejerna (Tjejerna 
hänvisar till de andra adepterna i mentorskapsprogrammet) som vi pratade 
istället.”  
  Adept 1 
 

Alla mentorer kände att de kunde förmedla de kunskaper som de fick genom 
mentorskapsprogrammet till sina kolleger. En mentor ser programmet som ett 
lärandeprogram varifrån man tar med sig delar som kan fortplantas.  
 
En mentor säger också att det sågs som ett plus i kanten av arbetskollegerna 
när han blev vald till mentor, då det visade på att han var en bra chef. Han 
säger också att de andra kollegerna hade respekt för programmet och att det 
hade hög prioritet i arbetskollegernas ögon i jämförelse med andra uppdrag 
som han hade. En annan mentor säger att reaktionerna gick isär, bland annat 
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tyckte kollegerna att killarna också skulle behöva en mentor. En annan 
synpunkt från kollegerna rörande adepterna i mentorskapsprogrammet var 
att: 
 

”Jaha, nu får de mentorer och får gå i gräddfilen förbi alla andra.”   
 

    Mentor3  
 

Larsson (1995) såg en rädsla för att identifieras med kvinnosakstänkande hos 
adepterna vilket gjorde att adepterna höll en låg profil rörande 
jämställdhetsfrågan. Hos adepterna fanns också ett visst motstånd mot att bli 
synliga, som ju var programmets syfte. Anledningen till detta var att ökad 
synlighet innebar ökat ansvar som i sin tur ledde till större krav på individen. 
Detta var svårt för många adepter som förut alltid tillhört en grupp av 
anställda.  

 

5.6 Nätverk 
 
Efter mentorprogrammet startades det ett nätverk för adepterna som döptes 
till Adelia. Detta nätverk fungerar än i dag och utav 30 kvinnor är det ungefär 
15 stycken som fortsätter att hålla kontakten genom detta nätverk. I detta 
första nätverk ingår dock inte några mentorer vilket en av mentorerna tycker 
är tråkigt då han anser att det skulle vara bra med ett formellt nätverk för 
mentorerna där de kunde utvidga sina kontakter.  
 
Två av mentorerna uttryckte i intervjuerna att de inte träffar de andra 
mentorerna som ingick i programmet längre. En av dem sa att det beror på att 
det inte finns tid men han tror att det vore en bra ide för att utvidga sitt 
nätverk på en mer formell bas. Den tredje mentorn säger att han fortfarande 
har kontakt med flera av deltagarna som han har lärt känna under 
programmet. Trots att två mentorer inte träffar andra mentorer längre har 
mentorskapsprogrammet ändå bidragit till utvidgade kontakter även för 
mentorerna i avseende på att de genom sina adepter har fått tillgång till andra 
delar av företaget.  
 
En mentor ansåg att kvinnor är generellt bättre på att skapa nätverk och han 
ger oss ett exempel på detta. Under hans tid på Saab har det funnits ett stort 
antal befattningshavare som innehade samma funktion, till exempel 
verkstadsingenjörer som var ansvariga för en hel verkstad. Det fanns ungefär 
tjugo verkstadsingenjörer som jobbade på samma nivå. Enligt denna mentor 
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skulle det vara logiskt om dessa verkstadsingenjörer samarbetade i någon 
form av nätverk i och med att de i vissa avseenden brottades med ungefär 
liknande problem, istället för att alla försökte lösa problemet på olika vis, 
vilket i slutändan innebar att produkten inte blev optimal. Han uttryckte det: 
 

 ”Det innebar att alla 20 inte måste sitta och uppfinna allt från 0 till l00 
utan de kan få lite från de andra. Nu famlar var och en och kommer tillbaka 
med ett resultat som man hoppades skulle vara bättre än de andras.” 

 
Mentor 3 

 
Han säger att han är övertygad om, att om det här hade varit tjugo kvinnor 
som hade haft de här positionerna, så hade det här gått smidigare genom att 
de hade samarbetat i någon form av nätverk.  
 
Även om mentorerna inte formellt ingår i nätverket Adelia så anordnas det 
kontinuerliga föreläsningar tillsammans med de senare 
mentorskapsprogrammen som har varit och är. Under dessa tillfällen får 
mentorerna chans att träffa sina gamla adepter. 
 
Adepterna och mentorerna gav också synpunkter på vad som inte var 
tillräckligt bra och som de ansåg skulle förändras. Exempelvis ansåg en 
mentor att programmet skulle gå över en längre tid då ett års tid är för kort tid 
för att skapa den här typen av relationer mellan adept och mentorer. Samma 
mentor anser också att det är viktigt att veta vad adepterna förväntar sig så att 
de inte blir besvikna.  
 
Larsson (1995) såg att styrkan i det nätverk som startades efter avslutat 
mentorskapsprogram var att adepterna fick träffa kvinnor från andra delar av 
företaget. Många av adepterna hade inte innan programmet trott att den 
kontakt som de senare skapade med de andra adepterna skulle vara så 
givande för dem. Nätverket bidrog också till att informell information kunde 
utbytas mellan adepterna vilket gjorde att känslan av delaktighet ökade. 
Larsson (1995) såg också nätverket som en metod för att öka kunskap och 
medvetenhet i en organisation. Nätverk kunde också ge de ingående 
medlemmarna en större synlighet i organisationen och möjlighet att förändra. 
Larsson (1995) anser vidare att kvinnorna på Saab genom KOM-projektet har 
fått en inkörsport till ökat inflytande på företaget.  
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5.7 Genusdimensionen 
 
Alla intervjuade adepter trodde att mentorskapsprogram var ett bra sätt för att 
synliggöra kvinnor i organisationen. En adept sa att programmet lett till att 
många adepter fick högre befattningar och därigenom blev synliga i företaget. 
Samma adept sa också att kvinnorna blev synliga genom att de fick ett större 
kontaktnät ute i företaget.  
 
Alla intervjuade mentorer ansåg också att mentorskapsprogram var ett bra 
sätt för att synliggöra kvinnor i organisationen på. En mentor sa att det 
framför allt var adepterna som växte och blev tuffare än vad de varit förut. 
Han sa dock att det var osäkert om det var mentorskapet som bidrog till detta 
eller om det var en kombination mellan programmet och adepternas starka 
personlighet. En annan mentor sa att det var de kvinnliga nätverken som 
bidrog till att kvinnorna blev synliga i organisationen. Nätverken kunde inte 
bara utnyttjas som möten mellan adept och mentor utan han menade också att 
nätverken underlättade för utbytandet av erfarenheter mellan alla deltagarna i 
den grupp som mentorskapsprogrammet genererat.   
 
En mentor sa också att han lärt sig att män och kvinnor ser saker från olika 
synvinklar genom mentorskapsprogrammet och att det idag påverkade 
honom i hans arbetssituation.  
 
Den stora vinsten med mentorskapsprogrammet var enligt projektledaren att 
kvinnorna blev synliga i organisationen. Så som projektledaren själv uttrycker 
det:  

 
”… löjets skimmer försvann, det här var inte en grupp rödstrumpor utan 
det var kvinnor på Saab som ville bli duktiga och få kontakter, få nätverk.” 
 
  Projektledaren 

 
Enligt projektledaren var mentorskapsprogrammet också starten till 
jämställdhetsarbetet på Saab, framför allt var det starten till att kvinnor kunde 
träffas i olika nätverk, vilka fortfarande finns kvar. 
 
Projektledaren sa också att det första mentorskapsprogrammet hjälpt till att 
föra in kvinnorna i organisationen. Hon ville dock inte säga att det enbart var 
mentorskapsprogrammets förtjänst men att det definitivt öppnade ögonen på 
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många chefer och gjorde att de kunde se kvinnorna i organisationen på ett nytt 
sätt. Projektledaren uttryckte jämställdhetsarbetet i företaget på följande sätt: 
 

”… om man gör bättre villkor för kvinnor så blir det bättre villkor för alla. 
Det gagnar alla.” 

  Projektledaren 
 
Enligt projektledaren var det 3 procent kvinnliga chefer när 
mentorskapsprogrammet började 1992, idag är den siffran uppemot 12 
procent. Nedan visar vi en tabell över utvecklingen av kvinnliga medarbetare 
och chefer på Saab de senaste fem åren. Med chefer avses lönesättande chefer 
som har underställda. Dock finns det kvinnor i högre och tyngre positioner 
men som ej är lönesättande, exempelvis projektledare. Dessa är således inte 
inbegripna i chefsstatistiken. Projektledaren påpekade att statistiken är känslig 
i och med att kvinnorna inte är så många och om någon slutar eller börjar 
varierar procenttalen kraftigt. 
 
 
Datum 1/7-

98 
1/1-
99 

1/7-
99 

1/1-
00 

1/7-
00 

1/1-
01 

1/7-
01 

1/1-
02 

         
Andel kvinnor         
- totalt 17,8 17,7 17,9 18,2 18,4 18,4 18,6 18,6 
- verkstad 12,8 12,5 11,6 11,7 12,2 12,5 12,3 12,2 
- ingenjörer 9,0 9,0 9,8 9,9 10,8 10,6 11,2 11,9 
- tjänstemän 34,0 33,2 32,0 32,9 32,5 32,2 33,2 33,0 
         
Andel chefer 9,0 9,0 11,0 11,0 11,8 12,0 11,3 11,3 

Tabell 1: Andel kvinnor i Saab Aerospace organisation. 
Källa: Saab Aerospace personalavdelning.  Egen bearbetning 

 
1992 bestod Saab Aircraft av cirka 6440 medarbetare. Under 1993 sjönk denna 
siffra till cirka 5800 medarbetare på grund av uppsägningar. Av dessa 5800 
medarbetare var det 19 procent kvinnor, alltså 1100 stycken. Idag arbetar det 
cirka 4100 medarbetare på Saab Aerospace, varav det enligt tabellen är 18,6 
procent kvinnor, det vill säga 779 stycken. (Internt material) 
 
Enligt Larsson (1995) sågs jämställdheten 1995 på ett helt annat sätt än 1992. 
Frågor rörande kvinnors villkor togs på större allvar och en jämställdhetsplan 
utarbetades. Larsson ser därför mentorskapsprogrammet som ett 



5. Resultat 

59 

förändringsinstrument. Programmet har också fungerat som en ögonöppnare 
för många kvinnor och män på Saab. 
 
Dahlberg (1995) ansåg att mentorskapsprogram ökar kunskapen och 
medvetenheten hos både kvinnor och män om de könsroller som finns på 
arbetsmarknaden och vilka följder de får. Mentorskapsprogram är också ett 
bra sätt för att öka kvinnors självaktning. Om kvinnor genom ett 
mentorskapsprogram förbättrar sin självaktning får de en fastare grund att stå 
på vilket hjälper dem att vara sig själva i större utsträckning.  
 

5.8 Vad har mentorprogrammet betytt för och hur har det 
påverkat företaget? 

 
Enligt projektledaren påverkade mentorskapsprogrammet företaget och 
nådde ut till de berörda som det var tänkt. Projektledaren uttryckte sig också 
så att deltagarna i mentorskapsprogrammen medvetandegjorde de högre 
cheferna och därför såg ledningen programmen som en resurs som kunde 
utnyttjas till olika projekt.  
 
Alla adepter och mentorer trodde att mentorskapsprogrammet påverkade 
företaget. En adept ansåg att mentorskapsprogrammet måste ha betytt mycket 
för företaget eftersom de fortsatte genomföra dem år efter år trots 
kostnaderna. Samma adept var också övertygad om att företaget var nöjt med 
resultaten från programmen. En annan adept sa att mentorskapsprogrammet 
hade påverkat företaget genom att många av de högre cheferna hade varit 
involverade i programmet under åren. Hon nämnde också i intervjun att hon 
kunnat se vissa attitydförändringar, vilka nämnde hon inte närmare. 
 
En adept sa dock att det har betytt mycket för företaget som helhet men att det 
inte hade skett några omvälvningar i den verksamhet hon kom från, 
verkstaden. Hon sa att en nackdel med mentorskapsprogrammet var att de 
kvinnor från verkstaden som deltog som adepter i programmet ofta lämnade 
sina yrken i verkstaden för att avancera till tjänstemän under eller efter 
avslutat program. Denna utveckling hade hon själv följt. Hon sa att denna 
utveckling berodde på att adepterna fick vidgade vyer. Hon förklarar detta 
påstående närmare: 
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”… det skulle vara idealet om man var med som verkstadskvinna och sedan 
hade möjlighet att utvecklas inom verkstadsområdet och sedan stannade 
kvar där. Då kanske det skulle ge lite mer effekt tror jag, men tyvärr blir 
utvecklingen så att man nappar på någonting annat.” 
   

Adept 2 
 

5.9 Hur har mentorskapsprogrammet förändrat företaget? 
 
Enligt projektledaren gav mentorskapsprogrammet också upphov till 
organisationsförändringar genom de nätverk som bildades av deltagarna efter 
ett avslutat program. 
 
På Saab finns ett väl utbyggt system för beteckningar inom företaget vilket 
bygger på olika bokstäver och siffror. Den högste chefen för 
supportavdelningen har beteckningen S medan chefen under honom har 
beteckningen SG och chefen under honom SVK och så vidare. Ju färre 
bokstäver desto högre upp i organisationshierarkin. Har en anställd dessutom 
siffror efter sin bokstavsbeteckning, till exempel TUDKK6, visar detta på att 
denne är ännu längre ned i hierarkin. De anställda som befinner sig i 
verkstaden har inga bokstäver utan bara siffror, till exempel 1372. Ett 
adeptnätverk uppmärksammade att företagets struktur med de olika 
organisationsbeteckningarna upplevdes som hierarkisk och oföränderlig, 
något som förut inte diskuterats. 
 
Ett annat nätverk medverkade till en förändring som gjorde att de anställda 
nu kunde ta med sig sina barn till arbetet och visa hur arbetsplatsen såg ut, 
något som tidigare varit en omöjlighet. Ytterligare en förändring som 
nätverken medverkade till var att alla anställda skulle kunna få personlig post. 
Tidigare hade verkstadsanställda fått sin post via förmannen som således 
också kunde läsa de anställdas privata post. Projektledaren beskriver på 
följande sätt hur postgången såg ut när mentorskapsprogrammet startade: 
 

”Det vi fick lära oss ganska snabbt, det var att när vi skickade 
meddelanden till dem (verkstadskvinnorna), internt, så var vi 
tvungna att skicka igenklistrade kuvert för annars så… Folk tittade i 
kuverten och de hade väldigt roligt åt när det kom från det här 
projektet då… Killarna.” 

  Projektledaren 
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En adept påpekade att en förändring som hon kunde se var att det hade 
kommit fler kvinnliga ledare även om utvecklingen gick trögt.  
 
En mentor tyckte att den stora betydelsen för företaget var att det öppnade 
ögonen på många chefer på ett bra sätt och att programmet fick stor 
genomslagskraft. Han påpekade också att betydelsen som 
mentorskapsprogrammet fick för varje person spred sig i företaget. Samma 
mentor ansåg också att de anställda som inte antogs till programmet sökte 
egna informella mentor – adeptförhållanden. Många anställda sökte sig till 
någon utan att vara med i programmet.   
 
Två mentorer ansåg att attityderna inom företaget hade förändrats högst 
avsevärt. En av mentorerna vidareutvecklade denna åsikt genom att beskriva 
hur företaget hade ändrat sin syn på de olika aktörerna inom företaget. 
Tidigare menade mentorn att företaget endast sett till slutprodukten, flygplan. 
Genom programmet lärde sig högre chefer att också se till personerna som 
tillverkade flygplanet. En annan lärdom var att attityderna mot andra 
områden, exempelvis eftermarknaden, kom att ses som lika viktig eller 
viktigare än själva försäljningen av flygplanet. Han formulerade det som att 
ledningen hade gått från att endast se på delarna till att nu istället fokusera på 
helheten.  
 
Samma mentor sa också att även om mentorskapet betytt mycket för de 
deltagande mentorerna är många av dem pensionärer nu och kan därför inte 
hjälpa till att förändra företaget längre. Han säger vidare att: 
 

”Här krävs det en kontinuitet som man har färsk inom citationstecken, 
mentorer hela tiden. Det tror jag är viktigt.” 

  Mentor 1 
 
En annan mentor ansåg att det hade skett en attitydförändring gentemot 
kvinnor men att den skedde parallellt med den allmänna förändringen i 
samhället.  
 
Två mentorer tyckte sig se en förändring i kulturen kring hur kollegorna såg 
på kvinnan. En av dem sa att det hade kommit in kvinnor på poster som 
tidigare hade varit helt mansdominerade. Först sågs dessa förändringar lite 
skeptiskt men det visade sig snart att det var personen som var viktig, inte 
könet. Den andre mentorn sa att kulturen kring hur kvinnor sågs i 
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organisationen hade förändrats men att de fortfarande hade mycket kvar att 
göra.  
 
En mentor ansåg att det var ett större värde som arbetsgruppen fick tillbaka 
efter att en medlem varit adept i mentorskapsprogrammet. Han säger dock att 
det inte var säkert att de närmaste arbetskamraterna uppfattade denna 
förändring hos adepten men att det gav tillbaka kunskap och engagemang till 
företaget på sikt.  
 
Larsson (1995) ansåg att mentorskapsprogrammet har fungerat som en 
mötesplats för kvinnor från olika delar av företaget. Deltagarna i programmet 
har därför fått nya kommunikationskanaler i och med de andra deltagarna. 
Programmet har också bidragit till att ge deltagarna mer kunskap om Saab. 
Genom programmet har också en kunskapsspridning ägt rum samtidigt som 
kunskapsnivån på företaget har höjts. Syftet med programmet var att 
synliggöra kvinnorna i företaget, för mentorerna har denna ökade synlighet 
inträffat men det är osäkert hur det påverkat hela företaget.  
 
Vidare såg Larsson (1995) mentorskapsprogrammet på Saab som en 
pilotmodell för mentorskapsprogram för kvinnliga adepter. De manliga 
cheferna fick tillfälle att träffa kvinnor i företaget som de annars inte hade 
uppmärksammat. Dessa chefer fick också lära sig hur kvinnorna såg på olika 
frågor inom företaget, till exempel organisation och arbete. Mötet med dessa 
kvinnor har förhoppningsvis gett cheferna en möjlighet att utvecklas som 
ledare.   
 

5.10 Ledningens syn på mentorskapsprogrammet 
 
För att få en annan bild av mentorskapsprogrammet än den som adepter och 
mentorer gav oss intervjuade vi den nuvarande personalchefen på Saab. Han 
nämnde att hans egna erfarenheter av olika mentorskapsprogram var goda 
men att han vid olika tillfällen fått erfara att ansvaret för ett lyckat 
mentorskapsprogram ligger hos både adepten och mentorn. Personalchefen 
hade också deltagit som mentor i ett av de senare kvinnliga 
mentorskapsprogrammen på Saab.   
 
När det gällde hur organisationen förändrades genom 
mentorskapsprogrammet svarade han att när ett företag ställer sig frågan om 
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de fick med sig alla anställda i ett förändringsprojekt och sedan ser det som ett 
nederlag om bara en viss del av de anställda har förändrat sig, har företaget 
ställt en felaktig fråga. Det finns inte några projekt som du kan få med dig alla 
på: 
 

”Om du skulle säga att vi bjuder på pizza, det är Caprichosa, så skulle 20 
procent säga att det där vill jag absolut inte ha, så man får aldrig med sig 
alla och jag tycker att kan man få med sig 20 procent som kommer ut, om 
inte som nya människor men i alla fall med helt andra beteenden, så är det 
ju framgång. 20 procent, det är fem mentorer som kommer ut och skickar 
helt andra signaler i son organisation, det är väl rätt bra.” 

 
I dagens ledningsgrupp för affärsområdet Saab Aerospace har sju av tolv 
ledamöter varit mentorer i Saab: s kvinnliga mentorskapsprogram. 
Ledningsgruppen var också odelat positiv till mentorskapsprogrammets 
fortlevnad och det sågs som en självklar del i verksamheten.  
 
Personalchefen tyckte sig se att förändringen hos deltagarna låg i olika saker. 
När det gällde åsikter rörande jämställdhet trodde han att mentorerna hade 
förändrats mer än adepterna. Adepternas största förändring bestod i att 
utveckla tankar om vad de ville syssla med och detta ledde till att många av 
dem bytte jobb. Mentorernas största förändring var att de fick en mer modern 
inställning till jämställdhet jämfört med den de hade tidigare.  
 
Personalchefen sa sig uppleva förändrade åsikter hos de mentorer som 
deltagit i mentorskapsprogrammet och som han nu mötte på 
ledningsgruppsmöten och dylikt. Han sa att det märktes vilka synpunkter 
som kom från tidigare deltagare och de som inte deltagit. De tidigare 
deltagarna hade många gånger en vettigare inställning till olika frågor. En 
annan åsikt som personalchefen sa sig se hos de tidigare mentorerna var att 
det finns olika förutsättningar för män och kvinnor. Han uttryckte sig på 
följande sätt om de tidigare mentorerna: 
 

”Har man varit mentor inser man att det är svårare att vara en av 18 
procent än att vara en av 82 procent för att det är mansdominerat här.” 

 
Personalchefen trodde att det var få adepter som spred sina kunskaper vidare 
till kollegorna utan att det istället var mentorerna som stod för denna 
kunskapsspridning i organisationen. Han trodde dock inte att det var själva 
kunskapen som mentorerna spred vidare utan istället en förändrad inställning 
till olika saker.   
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”… jag skulle vilja säga att deras sätt att agera ändrar sig och det färgar av 
sig på en stor del.” 

 
För att ytterligare förklara sitt resonemang 
använde han sig av en bild. Bilden visade hur en 
hierarki kunde påverka den 
informationsspridning som fanns i företaget. Om 
mellanchefen ”Nisse” hade en mycket förlegad 
syn på jämställdhetsfrågor kom han att förmedla 
den synen till många av sina medarbetare. Ju 
högre upp Nisse var i organisationen desto fler 

medarbetare skuggade han med sina åsikter och det var inte bra. Om nu Nisse 
var på ett mentorskapsseminarie och kom tillbaka många kunskaper rikare 
var det inte den kunskapen han förde ut till sina kollegor utan istället ett 
förändrat beteende som färgade av sig på hela den skuggade fliken. 
Därigenom uppstod en mycket viktig spridningseffekt. 
 
På frågan om varför det inte fanns mentorskapsprogram för män svarade 
personalchefen att mentorskapsprogrammet riktade sig till en minoritet inom 
företaget, kvinnorna. Han sa att det nog skulle vara mycket bra med 
mentorskapsprogram för män också men med de begränsade resurser som 
fanns valde man att satsa på kvinnorna.  
 
Om mentorskapsprogram är en bra metod för att synliggöra kvinnorna i 
organisationen svarade personalchefen ja. Han tyckte dock inte att 
mentorskapsprogrammet var en tillräcklig åtgärd för att föra fram kvinnorna 
utan också att andra medel behövdes tas till. En idé som han hade var att föra 
fram adepten mer i sin hemmaorganisation för att representera programmet. 
Han sa också att företaget inte fick stirra sig blint på att synliggöra de kvinnor 
som redan fanns i organisationen utan också attrahera de kvinnor som ännu 
inte har börjat.  
 
Det fanns också, enligt personalchefen, andra interna utbildningar på Saab 
som innehöll mentorskapsprogram och vände sig till både kvinnor och män. 
Detta var också något som flera adepter och mentorer tog upp i sina 
intervjuer. Saab tillhandahöll/tillhandahåller både managementskolan som 
riktade sig till blivande chefer och produktionsledarskolan för blivande 
arbetsledare.  
 

Figur 6: Informationsspridning 
Källa: Personalchefen, 

Egen bearbetning 
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Personalchefen ansåg också att mentorskapsprogrammet på Saab gett 
företaget positiv publicitet. Detta trodde personalchefen kunde leda till att 
företaget kunde attrahera fler kvinnor än tidigare samtidigt som det gav god 
publicitet. Han trodde dock att många andra företag tyckte att programmet 
skulle vara för dyrt att genomföra hos dem själva.  
 
Totalt har varje mentorskapsprogram som genomförts kostat cirka 900 000 
kronor. Under det verksamma året kostar mentorskapsprogrammet ungefär 
630 000 kronor. Därefter, när mentorskapsprogrammet övergår till nätverk, får 
varje nätverk en summa tilldelad. Efter varje år faller denna summa. Första 
året efter programmet får nätverket ungefär 60 000 kronor, därefter 50, 40 och 
30.  Den tid som deltagarna lägger på mentorskapsprogram och nätverk finns 
inte med i dessa siffror utan de redovisas istället på respektive kostnadsställe. 
 
Förutom de fyra nätverk som uppstått efter varje mentorskapsprogram har 
Saab satsat på ett nätverk för kvinnliga chefer vid namn Athena. I detta 
nätverk erbjuds kvinnor som är chefer eller innehar andra tyngre befattningar 
att delta.  Detta program får enligt personalchefen 140 000 per verksamhetsår.  

5.11 Hur ser det ut idag? 
 
Efter det första mentorskapsprogrammet 1992 har ytterligare fyra program 
genomförts. Mentorskapsprogrammet som för närvarande genomförs på Saab 
är nummer fem i ordningen.  Adepterna får inte idag helt och fullt välja 
mentorer som i det första programmet. Idag går det istället ut en förfrågan till 
potentiella mentorer som sedan tar ställning till om de vill vara med eller ej 
och från de som har accepterat att vara med får sedan adepterna en mentor.  
 
En annan skillnad ligger i nätverken. Alla de efterföljande fyra nätverken har 
vänt sig till både adepter och mentorer, vilket det första inte gjorde. 
 
Idag är de också två projektledare och en konsult som driver programmet, 
istället för att det är en projektledare och en konsult. Ytterligare förändringar 
som har skett är att projektledarna inte ska tillsättas samtidigt utan att de 
istället ska gå omlott. Det innebär att en projektledare fortfarande finns med 
under två program, dock kommer det efter det första programmet att 
tillkomma en ny projektledare. Det innebär att i varje program finns det en 
projektledare som har varit med och drivit ett program tidigare och att det 
tillkommer en ny projektledare. Detta för att programmen ska utvecklas 



5. Resultat 

66 

genom att nya idéer och influenser kommer in. Under tioårsperioden som 
programmen har genomförts har även olika konsulter använts.  Fortfarande är 
det omkring 25-30 stycken adepter respektive mentorer som genomgår ett 
program. 
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6 Analys och diskussion 
 

 
Det är den som går vilse som finner de nya vägarna 

Okänd 
 
I denna del ämnar vi att bygga upp vår analys genom att sammanfoga resultaten med 
våra teoretiska resonemang. För att synliggöra mentorskap och förändringsaspekterna 
har vi valt att använda oss av samma disposition som i kapital fyra, teoretiska 
resonemang.  
 

6.1 Mentorskap  
 
Mentorskapet på Saab karaktäriserades av att adepter och mentorer fick nya 
kunskaper. Den definition som bäst stämmer in på det mentorskapsprogram 
som studeras i denna studie är Franzéns och Jonssons (1994) som säger 
”mentorskap är en medveten kombination av två personer  -  en adept och en mentor –  
som arbetar tillsammans för att nå överenskomna mål”. Även Sheas (1994) 
definition av mentorskap som en ömsesidig aktivitet där både mentor och 
adept har mycket att vinna och att det också är det som är huvudpoängen med 
programmen är passande, dock med det undantaget att huvudsyftet med 
Saab: s mentorskapsprogram var att förändra adepternas (kvinnornas) 
ställning genom att påverka mentorernas (männens) åsikter. Vi anser inte att 
Hjort et als (1999) definition av mentorskap är passande då de fokuserar på att 
en mentor ska överföra sina kunskaper till adepten då det på Saab var fråga 
om att påverka båda parter.  

6.1.1 Saab AB: s mentorskapsprogram 
 
Saab har följt den trend i samhället som Shea (1994) beskriver där mentorskap 
i företag på senare år har blivit allt mer organiserat och uppmärksammat. Vi 
har också, genom de intervjuer vi gjort, sett att flera mentorer och adepter på 
Saab deltar i andra mentorskapsprojekt, till exempel Ithaka och Ruter Dam.  
 
Då syftet med mentorskapsprogrammet var att förändra kvinnornas ställning 
genom att påverka männens åsikter var ett organiserat internt 
mentorskapsprogram att föredra då det skulle påverka deltagarna inom 
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organisationen på ett på förhand bestämt sätt.  Internt mentorskap kan 
dessutom, enligt Ahrén (1991), öka kommunikationen och förståelsen mellan 
olika avdelningar och det var också eftersträvansvärt. 
Mentorskapsprogrammet kan ses som formellt på grund av att det fanns en 
det som Lindgren (2000) beskriver som en ledare (projektledare) och en 
konsult som drog upp riktlinjerna för programmet. Något som talar emot att 
Saab: s mentorskapsprogram var organiserade är Lindgrens (2000) påstående 
om att mentorer och adepter i ett organiserat mentorskapsprogram ofta är 
speciellt utvalda. Med speciellt utvalda menar Lindgren (2000) att varje adept 
eller mentor skulle vara specifikt tillfrågad om hon/han ville delta i 
programmet. Detta var ej fallet på Saab eftersom alla kvinnor fick ansöka till 
programmet och de som antogs valde därefter sina respektive mentorer.  Vi 
väljer ändå att se programmet som organiserat då det hade en projektledare 
och en konsult.  
 
Det som Ahrén (1991) ser som en fara i interna mentorskapsprogram är att 
adepterna känner sig sårbara då mentorn befinner sig inom samma 
organisation. Detta har vi inte upplevt som något problem hos de intervjuade 
då adept och mentor under programmet inte befunnit sig på varandras eller 
närliggande avdelningar.  
 
Ledningen för Saab-koncernen har varit med och stött programmet från 
starten vilket enligt Franzén & Jonsson (1994) är en förutsättning för ett 
organiserat programs framgång. Ledningen för Saab Aerospace i Linköping 
har också varit odelat positiva.  
 
Vi har i intervjuerna märkt att det också förekommer spontana mentorskap 
(Höök, 2001) inom Saab. En mentor sa att han tidigare varit informell mentor 
åt ett antal anställda men att han i och med programmet fått sin första formella 
adept. En annan mentor trodde att mentorskapsprogrammet gett upphov till 
att flera spontana mentorskapsrelationer skapats då några av de adepter som 
sökte till programmet men inte blev uttagna själva sökte en mentor inom 
företaget. Skillnaden mellan det spontana mentorskapet och det organiserade 
är enligt Ahrén (1991) att adepten och mentorn själva styr sina relationer i det 
spontana mentorskapet.  
 
 



6. Analys och diskussion 

69 

6.2 Robbins modell  
 
Vi kommer här att analysera de olika ingående delarna i Robbins modell 
(1990), som tidigare beskrivits i den teoretiska referensramen, utifrån den teori 
och de resultat som tidigare beskrivits.  

 
Figur 7: Robbins modell över förändringsförloppet. 

Källa: Robbins (1990), egen bearbetning 
 

6.3 Initieringskrafter 
 
Vi ser att krafterna till att mentorskapsprogrammet från första början 
initierades på Saab dels låg i den då rådande debatten kring jämställdhet 
vilken gav upphov till att riksdagen gav Arbetslivsmiljöfonden i uppdrag att 
öka jämställdheten i arbetslivet. (Grahn & Kvarnström, 1994) Dels låg 
initiativet hos Saab: s jämställdhetskommitté och deras medlemmar. Från vår 
intervju med projektledaren ser vi att de medel som KOM-programmet bidrog 

Krafter som initierar till 
förändring 

Kap, 6.3 

Förändringsagenter

Vad ska förändras? 
Kap, 6.4 

 Förändringsfasen 
Kap, 6.5 

Genomförandefasen 
Kap, 6.6 

 Förändring 
Kap, 6.7 

Organisationseffektivitet 
Kap, 7 

Feedback 
Kap, 6.8 



6. Analys och diskussion 

70 

med var en viktig och bidragande faktor till att mentorskapsprogrammet kom 
att genomföras.   
 
Projektledaren ser vi som den största förändringsagenten då iden med ett 
mentorskap från första början kom från henne samtidigt som hon senare kom 
att bli projektledare för mentorskapsprogrammet. Givetvis har den externa 
konsulten Barbro Dahlbom-Hall haft en viktig roll i och med att det är hon 
som har väglett adepterna och mentorerna i sina relationer och utvecklingar. 
Det är genom henne som deltagarna har kunnat finna legitimiteten för 
programmet från först början i och med att programmet var det första som 
genomfördes.  
 
Vi ser också tydligt att ledningens stöd till förändringsagenterna var av vital 
betydelse för hela programmet. Hade inte ledningen ställt sig positiva till 
mentorskapsprogrammet hade programmet inte fått den legitimitet och 
prioritet på Saab som både Hjort et al (1999) och Angelöw (1991) ser som en 
förutsättning för ett lyckat mentorskapsprogram respektive förändringsarbete.   
 

6.4 Vad skulle förändras? 
 
Enligt Alvesson (2001) är organisationskulturer vanligen mansdominerande, 
vilket visar sig i exempelvis värderingar och föreställningar i organisationen. 
Saab är näst intill helt mansdominerat vilket kan grunda sig i att deras 
produkter är högteknologiska, vilket i sin tur kräver tekniska ingenjörer. Då 
män är överrepresenterade på de tekniska utbildningarna blir så också fallet 
på Saab.    
 
Avsikten med programmet var att förbättra kvinnornas situation på Saab 
genom att öka deras arbetsglädje och motivation, effektivitet och kompetens. 
Avsikten var också att mentorerna skulle få en ökad förståelse för kvinnor och 
deras kompetens. 
 
Att öka en persons förståelse innebär att förändra dennes kognitiva kartor 
enligt Melin (1992). Således kan vi därför se att tanken med 
mentorskapsprogrammet var att påverka företagskulturen genom förändring 
av de enskilda deltagarnas kognitiva kartor angående jämställdhet. Detta 
uppfattar vi också som om jämställdhetskommittén hade en uppfattning om 
att kultur är något företag har om vi använder oss av Smircich (1983) termer. 
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Det vill säga att de ansåg att kulturen kunde påverkas och styras i och med att 
de ansåg att det skulle gå att styra organisationen mot en bättre syn på 
jämställdhet genom att förändra de enskilda deltagarnas syn på verkligheten. 
 
Saab Aerospace har lyckats, till viss del, att frångå det maskulina 
könsmönstret som under dess existens har varit att anse som ett korrekt sätt 
att agera. De har, genom mentorskapsprogrammen, kunnat påverka många av 
deltagarna till att förändra sin inställning gentemot kvinnor, kvinnlighet och 
kvinnligt chefskap och jämställdhet. Denna förändring i inställning får 
implikationer på den enskilda individens sätt att agera, vilket får 
konsekvenser i dennes sociala liv (Alvesson & Billing, 1997). De 
grundläggande sociala förhållandena som har tagits för givna av individen har 
förändrats och det nya synsättet har kommit att betraktas som neutralt och 
legitimt. Detta genererar vidare att kulturen förändras via de enskilda 
aktörerna i organisationen.  
 
En mentor påpekade att hans adept inte hade speciellt stora förväntningar på 
programmet och när han hade ordnat med att adepten skulle kunna närvara 
vid ett ledningsgruppsmöte uteblev adepten. Mentorn tillskrev detta en alltför 
liten motivation från adeptens sida. 
 
En förklaring till denna motivationsbrist menar vi står att finna i den 
arbetsplatskultur (subkultur) som fanns på den avdelning som adepten 
arbetade. På denna avdelning var kanske inte det sociala systemet som rådde 
med värderingar, attityder, normer och beteenden överensstämmande med 
det som mentorskapsprogrammet förmedlade och ville att deltagarna skulle 
anamma. Således blev det påfrestande för adepten att gå ifrån arbetsplatsen 
med anledning av mentorskapsprogrammet, då hon kanske också var tvungen 
att rättfärdiga sitt beteende inför sina kvinnliga och manliga kolleger.  
 
Vi håller för troligt att denna troligtvis homogena subkultur som rådde på 
adeptens arbetsplats utgjorde ett hinder för adepten att förändra sig. Vi menar 
i likhet med Jacobsen och Thorsvik (1998) att de dominerande tankarna och 
självklara antagandena som rådde i den specifika grupp som personen 
tillhörde påverkade hur denna person kom att handla. I detta fall blir således 
kulturen en förklaringsvariabel till varför en person inte uppvisar någon 
tendens till förändring.  
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6.4.1 Förändringsfaktorer 
 
Den kulturförändring som Saab har lyckats åstadkomma bland sina 
medarbetare kring deras syn på jämställdhet med hjälp av 
mentorskapsprogrammet anser vi har karaktären av en evolutionär förändring 
(French & Bell, 1999). I och med att vi idag ser en förändrad inställning på 
Saab angående jämställdhet gentemot 1992 menar vi att förändringen inträtt 
stegvis under en längre tid hos de deltagare som varit aktiva i 
mentorskapsprogrammen.  Däremot visar våra intervjusvar att förändringen 
för den enskilde individen har varit av olika karaktärer. För somliga individer 
har mentorskapsprogrammet inneburit en revolutionerande förändring både 
vad gäller det egna självförtroendet likväl som det arbetsmässiga innehållet. 
För andra har mentorskapsprogrammet inte inneburit några omvälvande 
förändringar utan de förändringar som ändå har skett har varit av mer 
inkrementellt slag (French & Bell, 1999).  
 
Mentorskapsprogrammet är av strategisk vikt. Detta påvisade vår intervju 
med personalchefen då han talade om vikten av att öka sina 
konkurrensfördelar genom att visa upp en bra image gentemot omvärlden 
angående Saab: s syn på jämställdhet. Imagen ska attrahera kvinnor att söka 
sig till Saab. I och med att ledningen genom mentorskapsprogrammet vill visa 
den interna likväl som den externa miljön att Saab är ett attraktivt företag 
finner vi att ledningen ser på mentorskapsprogrammet som en rationell 
strategiskt planerad förändring.  
 
Vi ser också mentorskapsprogrammet som en organisationsutveckling och inte 
en organisationstransformering eftersom ledningen och 
jämställdhetskommittén främst har inriktat sig på att påverka de sociala 
faktorerna för att förändra organisationskulturen angående jämställdhet. 
Målet med programmet har inte varit att förändra företagets inriktning. 
  

6.5 Förändringsfasen 

6.5.1 Första eller andra ordningen 
 
Vi betraktar mentorskapsprogrammen som genomförts på Saab som en första 
gradens förändring hos den enskilda individen. Dock anser vi att Saab som 
organisation genom de fem mentorskapsprogrammen har genomgått en andra 
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gradens förändring såsom Watzlawick (Ahrenfeldt, 1995) åsyftar. Detta på 
grund av att vi menar att de flesta individerna som genomgår ett 
mentorskapsprogram får ett förändrat tankesätt (Melin, 1992) kring 
jämställdhet och synen på kvinnor och kvinnlighet, vilket bland annat ger sig 
till uttryck genom att individen ändrar sitt handlande gentemot denna grupp. 
Däremot förändras inte systemet i vilken individen ingår. Över tiden har 
emellertid fler och fler individer genomgått mentorskapsprogrammet och i 
takt med att fler och fler förändrar sitt handlande och beteende kommer det att 
ge spår i organisationen. Eftersom en individs tankar, känslor och beteenden 
påverkas av andra och genom individers egen utveckling påverkar 
individerna varandra på olika vis (Olsson, 1985). Efter en tid, anser vi, att en 
andra grandens förändring kommer att infinna sig. Genom att en individs 
tankar, känslor och beteende påverkar andra personer innebär detta att den 
första personen som först initierade det förändrade tankesättet återigen 
påverkas. Vi ser det som en cirkelpåverkan där de ingående personerna 
återpåverkas efter hand.  
 
Personalchefen gav oss ett eget exempel på hur ”Nisse” genom att förändra 
sitt beteende kan påverka sin omgivning. Om Nisse som är chef förändrar sitt 
handlande och beteende angående exempelvis kvinnlighet sprids denna effekt 
samtidigt som den legitimeras genom Nisses handlande. Detta gör att på sikt 
kommer medarbetare som arbetar kring eller under Nisse att påverkas, vilket i 
sin tur leder till att medarbetaren själv förändrar sitt beteende. Därmed 
infinner sig andra i ordningens förändring. Våra resultat pekar på att det har 
skett en förändring av andra gradens ordning vad gäller synen på jämställdhet 
och kvinnligt ledarskap inom Saab. 
 
En konkret åtgärd som pekar på att det har skett en andra gradens förändring 
är att barn upp till tolv år får följa med sina föräldrar till arbetet. Ytterligare ett 
exempel är att anställda nu kan få sin egen interna post i separat kuvert. 
Tidigare kom all intern post till avdelningschefen varvid denna kunde läsa en 
kollegas post.   

6.5.2 Förändringsprocessen 
 
Vi finner att Weick & Quinns (1999) trestegsmodell över förändring 
överensstämmer med den förändring som mentorskapet har inneburit. Dels 
för den enskilda individen som deltagit men dels också vad mentorskapet har 
genererat i förändrade tankemönster inom hela Saab. 
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Detta anser vi med anledning av att mentorskapsprogrammet uppkom just för 
att synliggöra kvinnorna inom Saab. Syftet var att medvetandegöra både 
adepter och mentorer angående deras föreställningar om kvinnor och 
kvinnligt ledande. Genom den relation som adepter och mentorer hade med 
varandra lärde sig båda parter att se nya mönster av vad som kunde definieras 
som rätt/vanligt beteende. Detta påvisar citatet av adept 1: 
 

”… klarhet i en del grejer hur man agerade och så då, till skillnad från hur 
mina manliga kollegor agerade. Jag gjorde inte fel utan det var ett 
kvinnligt sätt eller mitt sätt att agera och det är inte fel. Sådana grejer 
tyckte jag att jag blev stärkt i då. Och man fick ventilera och prata med 
andra om saker.” 

Adept 1 
 

Ett annat citat som visar på nya synsätt var mentor nummer etts uttalande: 
 

”…men jag har en känsla av att det har förstärkt mig. Det finns många 
damer, kvinnor, flickor som kan oerhört mycket som man skulle kunna 
utnyttja dem till att göra mer än att koka kaffe.” 

 
Mentor 1 

 
Sekvensfrysningen (Weick & Quinn, 1999) anser vi kan sägas uppkomma 
genom de olika seminarier och föreläsningar som deltagarna i 
mentorskapsprogrammet genomgick. Utjämningen (Weick & Quinn, 1999) 
anser vi har infunnit sig hos de enskilda deltagarna då de har agerat och 
handlat annorlunda än vad de gjort tidigare.  
 
Av våra intervjusvar och den statistik över kvinnliga chefer på Saab som vi 
presenterat ser vi att Saab idag har en förändrad inställning till kvinnor och 
kvinnligt ledarskap än vad de hade 1992. Larsson (1995) såg i sin 
undersökning att Saab-kvinnornas och mentorernas kunskaper om manligt 
och kvinnligt var outvecklade. Hon såg också ett kvinnoförakt hos adepterna 
som var förvånande. Larsson förklarade detta med att kvinnorna arbetade i en 
mansdominerad miljö och att de därför tagit till sig ett manligt synsätt på 
kvinnor och kvinnlighet. Vi kan idag, utefter våra resultat, se att detta synsätt 
på kvinnor har förändrats till det bättre.  
 
Vi ser också att lärandet omkring kvinnlighet och jämställdhet inte heller har 
avslutats hos den första mentorskapsgruppen. Genom olika föreläsningar som 
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bland annat anordnas via det första nätverket Adelia får adepterna och 
mentorerna ny inspiration och vägledning från den senaste debatten kring 
ämnet och genom detta avstannar inte lärprocessen kring detta ämne. Således 
menar vi att upptiningen kommer att infinna sig över tiden hos varje enskild 
deltagare. 

6.5.3 Personlig utveckling 
 
I termer av personlig utveckling har mentorskapsprogrammet betytt mycket 
för de flesta av deltagarna. Vi kan se att många av deltagarna har förändrat sitt 
beteende vilket enligt Jacobsen och Thorsvik (1998) innebär att lärande har 
skett.   
 
Forslin & Thulestedt (1993) menar att det vid en lärprocess sker en förändring 
i förståelse och det har alla dem som vi intervjuat sagt sig märka. Deltagarnas 
syn och kunskap om jämställdhet har ökat vilket bland annat har 
personifierats genom att de har förändrat sitt beteende och handlande. Detta 
tolkar vi som om den tysta kunskap som varje människa besitter enligt 
Nonaka (Forslin & Thulestedt, 1993) ger sig till uttryck. 
 
Atkinson et al (1990) har identifierat tre olika aspekter som en individ kan 
förhålla sig mot förändring, samtycke, internalisering och identifiering. Vi kan 
inte påvisa hur många som har förändrat sig efter respektive nivå. Vi är dock 
övertygade om att en förändring har skett hos många av de deltagare som har 
genomgått mentorskapsprogrammet. 
 
I och med att alla inte vill eller kan eller av annan orsak inte tar åt sig av det 
nya tankesätt som mentorskapsprogrammet var tänkt att ge, menar vi att vissa 
av dem som genomgått programmet endast har initierat till samtycke av det 
nya tankesättet. Dessa individer har således valt att utåt ge sken av att de har 
förändrat sig, trots att de egentligen inte har ändrat sina inre åsikter eller 
attityder kring jämställdhet. Personalchefens resonemang kring hur många det 
är som låter sig påverkas av en ny förändring stödjer detta. 
 
Internalisering vet vi har skett hos många av deltagarna, i och med att de 
själva har uttryckt att de har förändrat sitt beteende och handlande. Däremot 
kan vi inte uttala oss om en identifiering har skett eller ej bland deltagarna. 
Det är ingen som har uttryckt att de har förändrats på grund av att de med 
avsikt identifierat sig med någon person i omgivningen. 
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6.6 Genomförandefasen 
 
Det som Boëthius (1995) ser som viktigast i ett mentorskapsprogram är att mål 
och villkor för programmet presenteras för adepter och mentorer på ett tydligt 
sätt. När mentorskapsprogrammet startade gick information ut till samtliga 
kvinnliga anställda för att uppmana dem att söka till programmet. 
Information om programmet gick också ut till samtliga anställda i 
företagstidningen. Flera av de intervjuade adepterna upplevde dock inte 
denna information som tydlig då de vid starten av programmet inte visste vad 
de gett sig in på. Bristen på information gällde också en del av mentorerna 
som inte sa sig veta syftet med programmet i början. Vi ser också att syftet 
med programmet, att föra fram kvinnorna i organisationen genom att påverka 
männen, fortfarande inte har uppfattats av flera av de intervjuade.  
 
Vi ser sammanfattningsvis att informationen som gick ut till de anställda vid 
programmets start var bristfällig då inte ens alla deltagare var klara över 
syftet.  
 
Saab: s mentorskapsprogram uppfyllde många av de punkter som Hjort et al 
(1999) sätter upp för ett fungerande mentorskapsprogram. Programmet fick 
legitimitet genom att den högsta ledningen stöttade programmet såväl 
auktoritärt som finansiellt. De flesta chefer var också positiva till programmet 
viket gjorde att programmet fick det breda stöd som var behövligt. Rollerna i 
programmet var också klara vilket ledde till en tydlighet för såväl deltagare 
som utomstående. I programmet fanns de olika rollerna adept, mentor, 
projektledare och konsult. Utbildning skedde kontinuerligt under 
programmets gång för att hjälpa deltagarna att hitta sina nya roller. 
Utbildningen var av flera olika slag, till exempel förekom föreläsningar och 
diskussionsseminarier. En punkt som mentorskapsprogrammet inte uppfyllde 
var vikten att skriva ett kontrakt mellan adept och mentor. Om detta gjorts 
hade det underlättat för att mentorernas och adepternas förväntningar stämde 
överens. I ett fall såg vi att mentorns och adeptens förväntningar ej stämde 
överens och detta ledde till att relationen ebbade ut.  
 
En av förändringsagenterna, konsulten, finns också med i 
genomförandeprocessen då hon var vital för programmets utveckling. 
Konsultens roll var liksom Ahrén (1991) beskriver det att engagera och ge 
kunskap till deltagarna. Alla intervjuade sa att de hade uppskattat konsulten 
och hennes föreläsningar, projektledaren var också av samma åsikt. Detta 
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gjorde att deltagarna gav konsulten den legitimitet som Risling (1987) ser som 
mycket viktig för ett mentorskapsprogram.  
 
I mentorskapsprogrammet ordnades liksom Franzén & Jonsson (1994) 
beskriver det träffar mellan mentorer och adepter för att de ska lära känna 
varandra och kunna byta erfarenheter senare i programmet. I Saab: s 
mentorskapsprogram anordnades träffar där alla mentorer och adepter 
gemensamt träffades för att diskutera eller delta vid en föreläsning. De 
enskilda mötena mellan adept och mentor fick paren själv ta ansvar för och 
boka in. Många av deltagarna besökte också varandras arbetsplatser vilket 
Boëthius (1995) anser bidra till ökad kännedom om företaget. De intervjuade 
uppgav också att de fått större företagskännedom i och med programmet då 
de besökt varandras arbetsplatser. De intervjuade adepterna berättade att de 
dels besökt varandras arbetsplatser och dels sin mentors. Mentorerna uppgav 
att de bara besökt sin adepts arbetsplats.  
Vi har genom intervjuerna sett behovet av att mentor och adept har samma 
mål med programmet för att det ska fungera tillfredsställande. (Murray & 
Owen, 1992) En mentor ansåg i sin intervju att alla adepter som antogs till 
programmet skulle vara väl medvetna om sina egna mål innan de sökte en 
mentor för att undvika missförstånd. Detta håller vi liksom Franzén och 
Jonsson (1994) med om då adepternas vilja att själva utvecklas och gå vidare i 
sin karriär är viktigt för programmets resultat. En fara med oengagerade 
adepter är också att det sänder ut fel signaler till arbetskamraterna.  Enligt 
Franzén och Jonsson (1994) bör adepterna vara personer som av 
arbetskamraterna och cheferna är erkända som duktiga medarbetare. Detta 
verkar enligt en mentor inte har varit fallet i det första 
mentorskapsprogrammet.  

6.6.1 Nivåer 
 
Mentorskapsprogrammet på Saab kan ses från och berör också flera olika 
nivåer i samhället genom en spridningseffekt. (Lindgren, 2000). Även om 
Lindgren (2000) har använt denna teori för sin studie av mentorskap inom 
högre utbildning anser vi att den också passar för Saab:s 
mentorskapsprogram. I vår studie ser vi den  nivå som universitetet 
representerar som företagsnivån. 
 
Själva mentorskapsprogrammet som finns i mitten av matrisen och påverkar i 
första hand de individer som deltar i programmet, i det här fallet adepter och 



6. Analys och diskussion 

78 

mentorer. Dessa påverkar i sin tur de grupper de ingår i på arbetsplatsen 
vilket också flera av de intervjuade uppgav att de hade gjort. Det var dock 
främst mentorerna som tyckte att de kunde föra sin kunskap vidare till sina 
arbetsgrupper medan adepterna ansåg sig ha svårare att göra detta, bland 
annat på grund av avundsjuka från arbetskamraternas sida. Gruppnivån 
innehåller också de mentorskapsgrupper som uppstod i och med programmet 
där mentorer och adepter ingår. I matrisen är nästa nivå företaget som 
påverkas av de grupper som finns inom organisationen. I Saab: s fall var också 
företaget initiativtagare till projektet samtidigt som det senare också 
påverkades av de nya kunskaper och värderingar som fanns i 
mentorskapsgrupperna. Näringslivet berörs av Saab: s mentorskapsprogram 
på så sätt att Saab sänder ut andra signaler angående kvinnlighet och 
jämlikhet än vad de tidigare gjorde. Tidigare deltagare i 
mentorskapsprogrammet som senare byter arbetsgivare kommer också att 
genom sina sundare värderingar påverka sin nya arbetsplats och därigenom 
också näringslivet. 
 

6.7 Förändring av genus och organisation  
 
Larsson kunde inte i sin rapport från 1995 spåra någon påverkan på 
jämställdheten inom Saab då målen för jämställdhet var långsiktiga och ej 
kunde mätas på så kort sikt. Vi ser dock från den statistik vi har erhållit och 
också från de intervjusvar vi fått att synen på jämställdhet har förändrats och 
att målet med flera kvinnliga chefer har uppnåtts.  
 
1992 var enligt projektledaren för det första mentorskapsprogrammet andelen 
kvinnliga chefer på Saab tre procent och nu har den andelen ökat till 12 
procent. Vi kan också se denna ökning i tabell ett som visar andelen kvinnor 
på Saab Aerospace under tidsperioden 1998 fram till idag. Andelen kvinnliga 
chefer är idag 11, 3 procent jämfört med nio procent 1998, alltså en ökning.  
 
Vi kan inte säga hur stor del av denna ökning som beror på 
mentorskapsprogrammet eller andra omvärldsfaktorer. Vi är dock övertygade 
om att mentorskapet i kombination med de omvärldsfaktorer som finns, till 
exempel den rådande samhällsdebatten och jämställdhetsaspekten som idag 
ligger i många universitets- eller högskoleutbildningar, har påverkat ökad 
medvetenhet inom företaget. 
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Genom Saab: s årsredovisningar ser vi att den totala andelen kvinnor endast 
marginellt har sjunkit något från 1993 fram till idag. 1993 var 19 procent av de 
anställda kvinnor medan det idag finns 18, 6 procent kvinnor inom företaget. 
Från tabell ett ser vi att andelen kvinnor ökat från 17, 8 procent 1998 till 18, 6 
procent idag. Under den tidsperiod som vi är intresserade av, det vill säga från 
det första mentorskapsprogrammet 1992 och framåt, har andelen kvinnor på 
Saab först minskat något och sedan ökat under de senare åren.  
 
Då Saab är en typiskt mansdominerad arbetsplats där få kvinnor arbetar i en 
miljö med många män stämmer Vinnicombe och Colvilles (1995) resonemang 
om att kvinnliga frågeställningar sällan tas upp i sådana miljöer och att 
männen därför tenderar att dominera de samtal som förs in på situationen före 
mentorskapsprogrammen. Mentorskapsprogrammet på Saab uppmuntrade 
liksom Vinnicombe och Colwill (1995) beskriver deltagarna att prata om de 
likheter som finns mellan könen. Dessa diskussioner fördes enligt 
projektledaren både i seminarieform och enskilt mellan adepter och mentorer. 
 
Kvinnliga mentorskapsprogram är enligt Franzén och Jonsson (1994) den 
överlägset bästa metoden för att synliggöra kvinnorna i organisationen. Alla 
intervjupersoner ansåg också, i överensstämmelse med teorin, att programmet 
synliggjort kvinnorna på ett bra sätt. Vi ser också i intervjusvaren att flera 
mentorer kommit till insikt om vad kvinnorna, som tidigare varit en dold 
resurs, kan tillföra företaget.  
 
Liksom Kvarnström (1995) beskriver använde Saab mentorskapsprogrammet 
för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män och ge dem lika 
möjligheter inom företaget. Det var också jämställdhetskommittén som 
initierade programmet som en väg att nå målet om ökad jämställdhet.  
 
På Saab drivs också andra projekt för att få kvinnorna i företaget att ta för sig 
och synas, bland annat ett kvinnligt chefsnätverk. Ytterligare finns 
produktionsledarskolan och managementskolan vilka också är öppna för män. 
Båda dessa projekt tar upp frågor rörande jämställdhet, genom dessa anser vi 
också att mentorskapsprogrammen får större genomslagskraft ute i företaget.  
 
Sammanfattningsvis har andelen kvinnor på Saab inte nämnvärt förändrats 
från 1993 till idag. Andelen kvinnliga chefer har dock ökat vilket kan bero på 
mentorskapsprogrammen i kombination med den allmänna samhällsdebatten. 
Saab är inget jämställt företag enligt SCB: s definition i och med att det är 80 
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procent män på Saab och enligt SCB: s definition är ett företag jämställt om 
denna andel är mellan 40 till 60 procent. Vi ser ändå att en förändring i synen 
på kvinnor har inträffat samtidigt som attityderna gentemot 
jämställdhetsarbete har förändrats på ett bra sätt.   
 

6.8 Feedback 
 
Vi ser att mentorskapsprogrammen har utvecklats under åren gällande ett 
flertal aspekter. Genom de fyra efterföljande mentorskapsprogrammen har det 
uppkommit nätverk vilka innehåller både mentorer och adepter till skillnad 
från det första nätverket som endast innehöll adepterna från 
mentorskapsprogrammet. I de nyare programmen finns också två 
projektledare som håller i programmet till skillnad från det första som bara 
hade en. Adepterna får i de senare programmen inte välja mentor helt fritt 
utan istället från ett antal i förväg nominerade kandidater. En annan viktig 
utveckling är att olika konsulter har använts vid de olika programmen.  
 
Dessa förändringar är ett resultat av den feedback som varje 
mentorskapsgrupp gett upphov till. Efter varje genomfört program har en 
utvärdering genomförts för att se vad som kan göras bättre.  
 
Nätverken som bildas efter varje genomfört mentorskapsprogram ser vi som 
en feedback mellan de olika programmen då ledningen använder dessa 
nätverk för olika projekt dels inom programtiden, dels efteråt. De olika 
nätverken träffas också tillsammans vid olika tillfällen för gemensamma 
seminarier eller föreläsningar.  
 
Genom våra intervjuer märkte vi främst att behovet av en mentor kan finnas 
för nyanställda män, likväl som kvinnor, för att snabbt bilda ett kontaktnät 
inom företaget. I tidigare rapporter ser vi främst att det kvinnliga 
mentorskapsprogrammet möts med avundsjuka från andra män då männen 
såg det som ett medel för kvinnorna att avancera. Den nuvarande 
personalchefen var positiv till manliga mentorskapsprogram men ansåg att 
det var kvinnorna som var underrepresenterade och 
mentorskapsprogrammen var en åtgärd för att stärka och hjälpa dem framåt i 
företaget.  Att starta ytterligare ett program där män och kvinnor ingick var en 
finansieringsfråga. Personalchefen påpekade dock att det idag finns 
mentorskapsprogram på Saab som vänder sig till både män och kvinnor inom 
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till exempel managementskolan och produktionsledarskolan. Dessa 
mentorskapsprogram, liksom det kvinnliga mentorskapsprogrammet, är dock 
inte tillgängliga för samtliga anställda. 
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7 Slutdiskussion 
 

 
”Det som hänt oss formar oss inte till den vi är.  
Det är de slutsatser vi drar av det som hänt oss  

som formar oss till den vi är.” 
  

  Okänd 
 
Kapitlet syftar till att inledningsvis ge läsaren en resumé av vår analys. Därefter 
kommer vi att besvara problemfrågorna. Vidare kommer även studiens trovärdighet att 
belysas och avslutningsvis ger vi förslag till fortsatt forskning inom området. 
 

7.1 Resumé 
 
Målet med vår studie har varit att utröna hur en förändringsprocess påverkar 
de individer som genomgår processen och därigenom också organisationen. 
Förändringsprocessen på Saab har kretsat kring att öka jämställdheten och 
jämlikheten. För att uppnå detta menar vi att företaget genom 
mentorskapsprogrammet försökt förändra företagskulturen rörande de 
befintliga könsrelationerna. Alvesson & Billing (1997) pekar på att 
könsrelationer påverkar grunden för organisationernas sätt att fungera och 
vårt allmänna tänkande om mål, rationalitet, värderingar, ledarskap och så 
vidare. Således anses arbetsplatskulturen konstruera föreställningar om män 
och kvinnor, maskulint och feminint och därmed skapas könsidentiteter. 
 
Genom mentorskaprogrammet har Saab till viss del lyckats att frångå de 
tidigare mönstren angående kvinnor och kvinnligt ledarskap, samtidigt som 
det skett en avglorifiering av männen som makthavare hos de kvinnliga 
deltagarna så som Höök (2001:228) skriver: 
 

”Mentorrelationer är relationer som präglas av hierarkins logik, mannen 
som norm. Men de har samtidigt en potential att ifrågasätta densamma 
genom att dikotomins logik undermineras i mötet mellan mentor och adept. 
Detta kan i sin tur leda till att hierarkins logik ifrågasätts. Dels genom att 
män kan få kunskap om könsordningen, vilket kan betyda att de börjar 
arbeta för en förändrig. Dels genom att adeptens (kvinnans) nära relation 
till mentorn (mannen) bidrar till att hon avglorifierar ledarskap och män 



7. Slutdiskussion 

83 

som ledare, vilket gör att mansdominansen på ledande positioner framstår 
som mindre självklar.”   
 

Statistiken visar att antalet kvinnor i stort sett har varit stabilt från 1993 till 
2002 men att andelen kvinnliga chefer har ökat markant. Den ökade andelen 
kvinnliga chefer kan bero på mentorskapsprogrammens påverkan 
tillsammans med den allmänna samhällsdebatten. Även om jämställdheten 
har ökat på Saab är företaget dock inte jämställt enligt SCB: s mått. 
 
Mentorskapsprogrammet på Saab var ett internt organiserat program av den 
anledningen att det var männens åsikter som skulle påverkas på ett bestämt 
sätt. Något som är vitalt för denna typ av program är ledningens stöd vilket 
programmet hela tiden också haft. Flera nuvarande ledningsmedlemmar för 
Saab Aerospace har också varit mentorer i mentorskapsprogrammet vilket 
visar på en bra inställning.  
 
De initieringskrafter som gav upphov till mentorskapsprogrammet var Saab: s 
jämställdhetskommitté tillsammans med den rådande samhällsdebatten. Det 
som skulle förändras var kvinnornas situation på Saab vilken skulle förbättras 
genom ökad arbetsglädje och motivation. Mentorernas förståelse för kvinnor 
och deras kompetens skulle också öka. Vi ser att tanken med 
mentorskapsprogrammet var att påverka företagskulturen genom att påverka 
de enskilda individerna som deltog i mentorskapsprogrammet.  
 
En svaghet i mentorskapsprogrammet var den bristfälliga informationen 
gällande programmet som flera intervjuade påpekar. Styrkorna med 
programmet var ledningens stöd (både koncernledningen och ledningen för 
Saab Aircraft i Linköping), adepternas chefers positiva inställning, klara 
rollfördelningar samt konsultens starka roll. 
 
Saab har idag en annan inställning till kvinnor och kvinnligt ledarskap än vad 
de hade 1992. Detta ser vi bland annat genom den statistik över kvinnliga 
chefer som finns tillgänglig tillsammans med de attityder som framkommit 
genom intervjuerna. Vi ser också att lärandet om jämställdhet inte har 
avstannat för de adepter och mentorer som avslutat ett program då de 
fortsätter att träffas i olika nätverk efteråt. Mentorskapsprogrammet har också 
betytt mycket för deltagarna i termer av personlig utveckling.  
 
Vi anser att Saab har lyckats förändra inställningen till jämställdhet på 
företaget på ett evolutionärt sätt genom att påverka företagskulturen. Genom 



7. Slutdiskussion 

84 

mentorskapsprogrammet har många deltagare stegvis förändrat sin syn på 
kvinnor, kvinnligt ledarskap och jämställdhet. Denna förändring på 
individnivå har vidare genererat en förändring av företagskulturen anser vi. 
 

7.2 Vilken påverkan ger ett mentorskapsprogram på de 
individer som deltar? 

 
Vi kan konstatera att specifika riktade program har en påverkan på de 
deltagande individerna genom att de kognitiva kartorna förändras. Genom 
denna förändring ändras också den enskildes uppfattningar, värderingar och 
handlingar rörande det förändringsobjekt som mentorskapsprogrammet 
syftar till att förändra.  
 
Vi kan dock inte påvisa i vilken utsträckning eller till vilken grad som de 
enskilda deltagarna har påverkats.  Genom vår studie, så som de intervjuade 
har gett uttryck för, och andra studier gällande Saab: s mentorskapsprogram 
har visat att de flesta deltagarna på ett eller annat sätt har påverkats och 
därigenom förändrat sitt eget beteende. Hur mycket de enskilda deltagarna 
har påverkats beror på hur motiverade de har varit att delta i 
mentorskapsprogrammet och viljan att ta till sig de kunskaper som erbjudits. 
Motivationen har således stor betydelse samtidigt som den rådande 
arbetsplatskulturen spelar en roll för hur väl en deltagare kan ta till sig nya 
idéer och tankesätt.  
 
Hos de kvinnliga deltagarna i mentorskapsprogrammet har förändringen fått 
sitt uttryck i hur de ser på sig själva i organisationen medan de manliga 
deltagarna förändrade sin syn på kvinnan. Adepterna fick större 
självförtroende och mentorerna lärde sig att se kvinnorna ur ett annat 
perspektiv.  
 
Sammanfattningsvis menar vi att de flesta individer som genomgår ett 
mentorskapsprogram angående jämställdhet får ett förändrat tankesätt kring 
jämställdhet och synen på kvinnor och kvinnlighet. Däremot förändras inte 
systemet i vilken individen ingår på samma sätt. Då fler och fler individer 
genomgått mentorskapsprogrammet på Saab över tiden och i takt med att fler 
och fler förändrar sitt handlande och beteende kommer det att ge spår i 
organisationen.  
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7.3 Vilken påverkan ger ett mentorskapsprogram på företaget? 
 
Vi kan konstatera det som Larsson (1995) inte kunde ge svar på, nämligen att 
målet med att få fram fler kvinnor på högre positioner inom företaget har 
nåtts. Dock har Saab inte lyckats att öka andelen kvinnliga medarbetare totalt, 
utan företaget är fortfarande mansdominerat då det är 80 procent män på 
företaget.  
 
Av våra intervjusvar och den statistik över kvinnliga chefer på Saab som vi 
presenterat ser vi att Saab år 2002 har en annan inställning till kvinnor och 
kvinnligt ledarskap än vad de hade 1992. Detta är ett tydligt exempel på hur 
mentorskapsprogrammen har påverkat företaget.  
 
Ett annat sätt på vilket mentorskapsprogrammen har påverkat företaget är att 
de intervjuade mentorerna, som är högt uppsatta chefer inom företaget, har 
kommit till insikt om vad kvinnorna, som tidigare varit en dold resurs, kan 
tillföra företaget.  
 
Många av deltagarna besökte också varandras arbetsplatser under 
programmets gång vilket bidrog till ökad företagskännedom. Flera av de 
intervjuade påpekade att detta var en positiv upplevelse som bidrog till det 
egna arbetet genom ökade kunskaper om de olika avdelningarna som fanns på 
företaget.  
 
En annan konkret åtgärd som pekar på att det har skett en förändring i 
företagskulturen är att barn (upp till tolv år) nu får följa med sina föräldrar till 
arbetet, något som tidigare varit näst intill en omöjlighet. Ytterligare ett 
exempel på en förändring är att de anställda i verkstaden nu kan få sin egen 
interna post i separat kuvert. Tidigare kom all intern post till avdelningschefen 
varvid denna kunde läsa en kollegas post.   
 
Dessa två förändringar har båda uppkommit genom förslag från de nätverk 
som bildats efter ett genomfört mentorskapsprogram vilket visar på att 
kunskaperna och lärandet från ett mentorskapsprogram fortsätter att leva efter 
att det avslutats. Nätverken fortsätter än idag att påverka företaget genom sina 
deltagares diskussioner. Då både adepter och mentorer träffas i nätverken 
(dock inte i det första nätverket där endast adepterna ingår) förankras nya 
idéer och synsätt inom företaget. 
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Vi vill också peka på det positiva med de levande nätverk som uppkommit 
efter genomförda mentorskapsprogram på Saab. Efter att ha läst Bergqvists 
(2001) rapport om Volvos mentorskapsprogram menar vi att det är viktigt att 
följa upp ett mentorskapsprogram med ett nätverk, något som Volvo inte i 
samma utsträckning lyckades med. På Volvo var det tänkt att adepterna själva 
skulle skapa sig ett nätverk men att de inte hade lyckats åstadkomma detta. 
Dock menade adepterna i Bergqvist (2001) rapport att de skulle kunna 
kontakta någon annan från mentorskapsprogrammet om de behövde det. Vi 
anser att både de enskilda deltagarna och företaget går miste om många bra 
idéer och utvecklingsmöjligheter som ett nätverk kan bidra med då det inte 
inrättas ett formellt nätverk efter avslutat program. Ett informellt nätverk som 
ska hållas ihop av de enskilda deltagarna menar vi tenderar att luckras upp 
om nätverket inte får formellt stöd från ledningen. 
 

7.4 Reflektioner över studiens trovärdighet 
 
Vi har genom vår studie försökt att framställa en bild av hur en 
förändringsprocess, i vårt fall ett mentorskapsprogram, har gått till och dess 
följder av densamma. När vi nu befinner oss i slutskedet av denna studie 
finner vi det lämpligt att återkomma till en diskussion kring studiens 
trovärdighet. 
 
I fråga om trovärdigheten har vi försökt redogöra för alla fakta som 
framkommit och vi har beskrivit tillvägagångssättet för studien. I och med att 
vi också har redogjort för andra som har utvärderat det första 
mentorskapsprogrammet på Saab och andra studier kring vad mentorskap 
kan generera menar vi att våra resultat är trovärdiga och rimliga. 
 
Under studiens gång har vår kunskap kring förändringsarbete och 
mentorskap tillsammans med ökad förståelse för hur personer reagerar vid 
förändringar vidgats. Genom bearbetning av referensramen och diskussioner 
med handledare och andra studenter har vi successivt arbetat oss fram till det 
som vi idag presenterar genom uppsatsen. Under resultatinsamlingens gång 
kunde vi inte uppmärksamma några avvikande synpunkter på programmet 
och vad det hade gett den enskilda deltagaren, utan de olika 
intervjupersonerna hade en mycket väl överensstämmande bild över hur de 
hade uppfattat programmet. Dock kan ett kritiskt förhållningssätt riktas mot 
de valda intervjupersonerna. Kanske var de personer som vi intervjuade extra 
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positiva till den förändring som skett? Det var tre personer som tackade nej till 
att bli intervjuade. Vilken syn hade de på programmet? Det vet vi ingenting 
om, men vi har inte heller några skäl till att tro att de tackade nej för att de 
tyckte att det var ett dåligt program.  
 
När det gäller vår bekräftelsebarhet anser vi att vi i möjligaste mån har 
tillmötesgått detta kriterium, eftersom vi inte på förhand hade definierat 
specifika förändringars eller mentorskapskategorier som vi ville att resultaten 
skulle passa in i när insamlingen började. Den förförståelse för ämnet 
mentorskap och förändring som vi hade innan intervjuerna bidrog dock till 
vilka frågor vi ställde. Eftersom intervjuerna hade karaktären av samtal och 
där intervjupersonerna ofta själva tog upp och svarade på frågor som vi hade 
tänkt ta upp senare under intervjun anser vi att vi inte styrt 
intervjupersonerna mot specifika kategorier som vi på förhand bestämt oss för 
att använda. 
 
En annan fråga vi kan ställa oss är om det valda företaget kan ha påverkat 
våra resultat. Hade ett företag som anses som jämställt i SCB: s bemärkelse 
gett annorlunda svar? I och med att grundantagandet för programmet på Saab 
låg i att de skulle bli mer jämställda skulle ett företag som var och är jämställt 
inte vara ett representativt företag för att göra en retrospektivstudie av ett 
förändringsarbetes spår på deltagare och organisation. Vi hade kunnat välja 
ett annat av de företag som fick bidrag från KOM. Men på grund av att alla 
företag inte finns kvar och vissa som finns kvar är helt omstrukturerade var 
Saab det mest lämpliga företaget att undersöka. 
 
Förutsättningar och påverkansgrad från företag kan se lite olika ut när det 
genomförs förändringsarbeten på företag, och därigenom är det inte möjligt 
att fullt ut applicera en lyckad förändring hos ett företag på ett annat skriver 
Wallén (1996). Vi menar likväl att när det gäller användningen av 
mentorskapsprogram för att lyckas med en förändring kan vår studie bidra 
med kunskaper och information för andra företag som tänker genomföra ett 
förändringsarbete. Vidare anser vi att när det gäller just mentorskapet är det 
möjligt att överföra de resultat som ett företag lyckats uppnå till andra 
liknande situationer, då vi tror att flera företag med skev jämställdhet har 
benägenhet för att ha samma tendenser och kulturella mönster så som Saab 
har uppvisat. Dock ska företagen vara medvetna om att det tar tid att se 
effekterna av ett sådant här omfattande program som rör de grundläggande 
värderingarna i företaget.  
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7.5 Vidare studier 
 
I och med att kultur ofta kommer i uttryck och reproduceras i tre 
grundläggande former, handlingar (ritualer), materiella objekt (kulturella 
artefakter) och verbala uttryck (metaforer) finner vi det intressant att för andra 
som finner området intressant göra studier på hur dessa kulturella företeelser 
kommer till uttryck inom en organisation. Just i den bemärkelsen av att 
försöka särskilja det kvinnliga respektive manliga sättet att hantera olika 
vardagssituationer. Vad är det i organisationen som gör att vi handlar på ett 
speciellt sätt? 
 
Inom vårt studerade fallföretag har vi uppmärksammat att intervjupersonerna 
gett uttryck för att de ser en skillnad mellan de olika hierarkiska nivåerna i 
företaget och hur pass väl en person kan anamma nya idéer. Hur mycket beror 
en förändrings genomslagskraft på att anställda arbetar inom specifika nivåer i 
en hierarki och därigenom på ett bättre sätt kan genomföra olika idéer? 
 
Ytterligare en viktig aspekt av jämställdhetsarbetet på fallföretaget som vi 
finner lämplig att vidare studera är de personer som inte blir utvalda till 
mentorskapsprogrammen. Vad beror det på? Hur känner dessa personer sig 
när de pratar med kolleger som är med? Kan det uppstå en konflikt inom 
företaget mellan de som får gå och de som inte blir uttagna? 
 
En annan intressant aspekt av en förändringsprocess är nätverken och dess 
påverkan på förändringen. Kan nätverk bidra till eller stanna upp en 
förändring? Är nätverk ett bra sätt för att diskutera förändringar?  
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Bilaga 1 
 
Aktivitetslista för en mentor och hans adept 
 
 
1992  12/11, Första mötet mellan adepter och mentorer på kursgård 
 
1993  26/1, IngBeth Larsson intervjuade adepten  
  
 27/1, Introduktion till mentorskapsprogrammet på kursgård 
 
 28/1, Första enskilda mötet mellan adepten och mentorn 
 
 17/2, Enskilt samtal 
 
 18/2, Mentorn träffade adeptens chef och arbetskamrater 
 
 10/3, Lunch för adepterna. IngBeth Larsson intervjuade mentorerna 
 
 26/3, Enskilt samtal 
 
 6/4 , Lunch för adepterna  
 
 14/4, Enskilt samtal 
 
 16/4, Enskilt samtal (1 tim) 
 
 21/4, Seminarium för mentorer och adepter om kvinnligt och manligt 
              språk  
 
 23/4, Enskilt samtal (0,5 tim) 
 
 26/4, Enskilt samtal (0,5 tim). Adepten följde med mentorn på möte (2 
               tim) 
 
 27/4, Studiebesök för adepter och mentorer på F6 i Karlsborg 
 
 5/5, Adepten och mentorn på studiebesök (1,5 tim) 
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 18/5, Enskilt samtal (0,5 tim). Föredrag för mentorer och adepter 
              gällande näringsliv och EG 
 
 3/6, Seminarium för adepter i Stockholm rörande makt  
 
 8/6, Enskilt samtal (1 tim) 
 
 22/6, Enskilt samtal (1,5 tim) 
 
 10/8, Enskilt samtal (1 tim) 
 
 24/8, Enskilt samtal (1 tim) 
 
 25/8, Lunch för adepter 
 
 27/8, Adepten deltog i mentorns möte 
 
 7/9, Enskilt samtal (1 tim) 
 
 8/9, Projektdag i Söderköping för adepter och mentorer 
 
 21/9, Enskilt samtal (0,5 tim) 
 
 28/9, Mentorn fyllde i en enkät om KOM 
 
 5/10, Enskilt samtal (1 tim) 
 
 6/10, Mentorn deltog i adeptens möte (1 tim) 
 
 8/10, Adepten och mentorn på studiebesök  
 
 26-27/10, Kurs för adepterna rörande kvinnor i industriföretag 
 
 28/10, Enskilt samtal (1 tim) 
 
 4/11, Mentorn besökte adeptens arbetsplats (2,5 tim) 
 
 22/11, Adepten deltog i intervju med VD  
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 14/12, Enskilt samtal (1 tim) 
 
 17/12, Projektavslutning 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide för projektledaren för det första mentorskapsprogrammet  
 

• Varför KOM-programmet? Hade ni tänkt att genomföra ett 
mentorskapsprogram ändå?  

 
• Fanns jämställdhetsgruppen innan KOM och vad gjorde de? 

 
• Är mentorskapet idag öppet för både män och kvinnor? Vilka får söka? 

Hur sållas ansökningarna? Kriterier? 
 

• Vad var din roll i det ursprungliga projektet? 
 

• Vilken position hade du på Saab innan projektet började och under 
tiden? 

 
• Vad har detta projekt gett dig som person? 

 
• Finns adepterna och mentorerna från den första gruppen kvar på Saab? 

Om inte vet du var de är? Namn så att vi kan komma i kontakt med 
dem. 

 
• Vad är din åsikt om de olika projekten som genomfördes under KOM-

tiden? Fanns det bättre och sämre projekt? Har något av de andra 
projekten fortsatt senare, t ex föräldraledighet. Initierades några nya 
projekt efter de ursprungliga? Lever några sådana kvar? 

 
• Kan du se om mentorprojektet har förändrat något på Saab? (inte bara 

jämställdhet utan annat också) 
 

• Hur har mentorprojektet utvecklats över åren? 
 

• Hur stora organisationsförändringar har gjorts under åren?  
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Bilaga 3 
Intervjuguide för adepter och mentorer 

Inför mentorprogrammet 
 

• Hur kom det sig att du sökte till mentorprogrammet? 
• Vad trodde du att mentorprogrammet skulle betyda för dig och vad 

kom det att betyda? 

Då 
 

• Vad gav mentorprogrammet dig då? 
• Kände du att du fick nya kunskaper som du kunde dela med dig till 

dina arbetskamrater? 

Nu 
 

• Hur påverkar det faktum att du genomgick mentorprogrammet då dig 
idag? 

• Vad anser du att mentorprogrammet har gett dig personligen och 
yrkesmässigt? 

• Vad lärde du dig genom att delta i mentorprogrammet och hur 
använder du dig av det idag? 

• Vilken typ av arbete hade du innan du deltog i mentorprogrammet? 
• Inom vilket område arbetar du idag? 
• Om du har bytt jobb, vad beror det på? Finns det kopplingar till 

mentorprogrammet? 
• Vilka attitydförändringar märkte du efter att du genomgått 

mentorprogrammet hos dina kolleger och ledningen för företaget? 
• Hur ser du på mentorprogrammet när du ser tillbaka på det idag? 

Organisationen 
 

• I efterhand, vad tror du att mentorprogrammet har betytt för företaget? 
• Förändrade mentorprogrammet företaget på något sätt? 

Generella frågor 
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• Är mentorskap ett bra sätt för att synliggöra kvinnor och öka männens 
förståelse för kvinnor?  

• Tror du att ditt deltagande i mentorprogrammet har påverkat hur 
företaget behandlar dig idag? 

• Deltar du i det nätverk som finns knutet till det mentorprogram som du 
deltog i? Ingår du i fler formella nätverk? 
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Bilaga 4 
 
Intervjuguide för personalchef 

Dina åsikter 
 

• Har du eller har du haft en mentor eller har du haft en adept? Din egen 
erfarenhet. 

• Vad är dina förväntningar på mentorskapsprogrammet? 
• Hur uppfattar du mentorskapsprogrammet?  
• Vet du om adepterna och mentorerna har förändrat sina åsikter under 

de år som programmet pågått? 
 
Organisationen 
 

• Hur utnyttjar Saab mentorskapsprogrammen som varit? 
• Har synen på mentorskap förändrats inom organisationen? 
• Vad har programmet gett organisationen? 
• Hur ser jämställdhetsplanen ut? Kan vi få titta på den? 

 
Ledningen 
 

• Hur många personer i ledningsgruppen har varit/är mentorer? 
• Hur ser ledningen på mentorskapsprogrammet? 
• Hur utnyttjar ledningen mentorskapsprogrammet? 

 

Mentorskapsprogrammet 
 

• Är mentorskapsprogram ett bra sätt för att synliggöra kvinnor i 
organisationen? 

• Hur ser budgeten ut för det program som genomförs nu? 
• Hur ser andra företag på Saab: s mentorskapsprogram? 
• Finns det närverk för mentorerna? Vi tycker att det är viktigt också. 

Mentorerna kan användas för att förankra nya strategier i 
organisationen. De kan sedan i sin tur sprida vidare information utåt i 
organisationen till sina adepter. 

• Hur får de nya projektledarna information om de gamla programmen?  
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• Är det oftast gamla adepter som blir projektledare för de nya 
programmen?  

• Vem är det som har hand om det nya programmet? Information om det. 
Namn på projektledarna. 

• Finns det andra möjligheter genom vilka mentorskapsprogrammen kan 
utnyttjas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


