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Sammanfattning 

Det är mycket aktuellt med att ordna mentorprogram för kvinnor och i höst ska regeringen 

anordna ett sådant för att få fram fler kvinnor i ledande positioner. Det finns en hel del studier 

som tyder på att organiserade mentorprogram för kvinnor är ett effektivt sätt att öka antalet 

kvinnor på ledande positioner. Syftet med denna studie är att ta reda på vad Stockholm Zonta VI 

mentorprogram för kvinnor i karriären har betytt för deltagarna samt vad de anser är orsaken till 

den låga representationen av kvinnor på ledande positioner. Jag har genom sex 

semistrukturerade intervjuer med adepter tagit reda på hur de upplevt programmet och vad det 

givit dem. I min analys har jag tagit hjälp av teorier från genusvetenskapen med Hirdmans 

(1988) genussystem och organisationsteorier med genusperspektiv av Lindgren (1999) och 

Wahl m.fl (2001). Resultatet/analysen har jag delat in i teman; mentorn - relationen, nätverk, 

yrkessituation samt mentorprogram och kvinnor i karriären. Det framkom att de som haft en 

fruktbar relation till sin mentor själva anser att de haft en positiv utveckling både när det gäller 

sitt ledarskap och sin karriär. Adepterna menade att en bra mentor ska kunna driva adepten 

vidare i sin utveckling med frågeställningar kring vad adepten vill och vilka drivkrafter de har. 

En mentor ska också våga ta obekväma resonemang med sin adept. Att Stockholm Zonta VI 

endast har kvinnliga mentorer att erbjuda upplevde adepterna som positivt. De menade att 

kvinnliga mentorer har en större förmåga att förstå kvinnors villkor att göra karriär då de själva 

har den erfarenheten. De får med alla dimensioner, både privat och yrkesmässigt. Adepterna 

upplevde dock inte att de utökade sitt nätverk under programmets gång. De uppfattade att 

arrangören inte hade det som mål eller syfte då det inte ordnades särskild aktivitet för detta 

ändamål. Att mentorprogram är bra för karriären i allmänhet och i synnerhet för kvinnor var 

något adepterna ansåg. Några av adepterna upplevde att programmet haft en stor direkt inverkan 

på deras karriärutveckling medan de, vilka var missnöjda med mentorrelationen, inte upplevde 

någon inverkan. Många adepter menar att det är skillnad på hur män och kvinnor bemöts i 

arbetslivet. Framförallt upplever de att kvinnor måste vara bättre och prestera mer än män för 

samma uppgift. Enligt forskning hör det sannolikt samman med att kvinnor har högre krav på 

sig från omvärlden när de väl kommer upp i hierarkin. De högre kraven hänger i sin tur ihop 

med att det finns få kvinnor på ledande positioner. En annan orsak de uppfattade var att män 

tillsätter män. En lösning till problemet såg adepterna i att nya generationer har ett annat sätt att 

se på jämställdheten och att det med automatik kommer lösa sig i och med att nästa generation 

tar plats i maktsfären.   

Nyckelord 
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Inledning 

Den 23 mars 2009 läser jag i Dagens Nyheter att regeringen med Maud Olofsson (c) i spetsen ska starta 

ett nytt projekt där 200 kvinnor ska utbildas till att ta plats i männens värld – vid styrelsebordet. 

Projektet är upplagt som ett mentorprogram vilket innebär att adept och mentor ska ha individuella 

träffar under ca ett år och däremellan anordnas några nätverks- och erfarenhetsträffar under året. Detta 

görs för att kvinnor ännu inte kommer på fråga i maktpositioner. En månad senare, den 20 april 2009, 

skriver Dagens Industri att kvinnorepresentationen i svenska börsföretags styrelser är 19,4 procent. När 

tidigare regering hotade med kvotering hände en del i styrelserna, men tyvärr kom det av sig när hotet 

lades ned.   

 

I en statlig offentlig utredning, ”Mansdominans i förändring” (SOU 2003:16) gjordes en stor 

kartläggning av hur makten är fördelad på ledande positioner och i genomsnitt utgjordes ledningarna i 

organisationerna av 18% kvinnor och 82% män. I den statliga offentliga utredningen från 1994 (SOU 

1994:3), vilken den senare utredningen var en uppföljning av, var fördelningen 8% kvinnor och 92% 

män. Förändringen kan ses som stor då andelen mer än fördubblats, men det är från en mycket låg nivå.   

 

Jag har alltid varit intresserad av hur det kommer sig att kvinnor inte finns representerade på 

maktpositioner i lika hög grad som män. I de utredningar och den forskning som jag tagit del av 

framkommer att det idag finns en stor andel välutbildade kvinnor med hög kompetens. Av den 

anledningen anser jag att kvinnor inte ska ha den låga representationen i ledande positioner. Urvalet till 

dessa positioner blir inte effektivt då många kandidater inte ens blir tilltänkta och kvalitén på dessa 

positioner kan inte upprätthållas på urval som utesluter kvinnor. Forskningen pekar på att de som idag 

tillsätter ledningar och styrelser behöver lyfta blicken och ta med kvinnor i urvalsprocessen. Kanske kan 

regeringen med sitt nya mentorprojekt hjälpa dem på traven. 

 

Eftersom mitt intresse för detta är stort blev jag extra nyfiken när jag dagarna innan min anmälan av 

ämne till c-uppsats fick se att Stockholm Zonta VI ville ha hjälp med att utvärdera sitt mentorprogram. 

De beskrev att mentorprogrammet vänder sig till unga kvinnor i karriären vilket passar mitt intresse 

perfekt. Det ska dock påpekas att denna studie inte är en regelrätt utvärdering av programmet där alla 

adepter fått svara på frågor för sammanställning. Istället kommer jag, med hjälp av intervjuer, att ta reda 

på hur några kvinnor som deltagit i detta program har upplevt det och om de anser att det hjälpt dem i 

deras karriärer.   
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Syfte & frågeställning 
 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilken betydelse ett mentorprogram för kvinnor har för deras 

karriärer och hur de ser på den låga representationen av kvinnor på ledande positioner. 

Detta gör jag med hjälp av Stockholm Zonta VI mentorprogram. Jag kommer att ta reda på vad 

programmet har inneburit för de deltagare, endast adepterna, som var med i det första och andra 

programmet. Mina frågeställningar är: hur har de upplevt att det gått karriärmässigt efter att ha deltagit i 

Stockholm Zonta VI mentorprogram? Vad anser de att programmet inneburit för dem och deras 

utveckling? samt vad de upplever är orsaken till att det finns få kvinnor på ledande positioner. 

Bakgrund  
 

Zonta International 
 

På Zonta Internationals hemsida (www.zonta21.org) kan man läsa att Zonta är ett kvinnligt nätverk som 

har sitt ursprung i Buffalo, USA, 1919. Det startades av en kvinna som hette Marian de Fores som var 

journalist på en tidning i Buffalo och namnet Zonta kommer från Siouxindianernas språk och betyder 

trovärdig och pålitlig. De Fores ansåg att det inte fanns någon som tog tillvara kvinnors rättigheter i det 

mansdominerande amerikanska samhället. Hon ville göra något åt detta och startade ett kvinnligt 

nätverk för att stärka kvinnorna i deras rättmätiga position. För att nätverket skulle bli slagkraftigt fick 

endast kvinnor, yrkesverksamma på beslutsfattande nivå med minst 50% anställning, bli medlemmar. 

Dessa nätverk delades in i mindre enheter som kallas klubbar. I varje klubb ska det finnas representanter 

från olika branscher och yrkeskategorier. Under 1930-talet spridde sig verksamheten vidare över 

världen och Zonta International finns nu representerat i 67 länder och har 32 000 medlemmar fördelade 

i 1200 klubbar (www.zonta21.org). Den första svenska klubben bildades 1935 i Stockholm och idag 

finns det 67 klubbar spridda i hela Sverige. Zonta International arbetar efter samma grund som vid 

starten, nämligen med målet att förbättra kvinnors ställning i världen inom hälsa, utbildning och 

yrkesutveckling. Detta driver de dels genom gemensamma mål och projekt som sätts för alla som deltar 

i Zonta International, dels har klubbarna för sig en frihet att få engagera sig i egna projekt som stödjer 

Zonta Internationals mål. Till exempel har Zonta klubb VI Stockholm givit stöd till ett projekt i Lettland 

där de upplyste kvinnor om trafficking. Zonta International har konsultativ status i flera FN-organ och 

är representerat i både International Labour Organization och Europarådet (www.zonta21.org).   

 

Stockholm Zonta VI mentorprogram 

Stockholm Zonta VI startade sin verksamhet 2003 och har nu 38 medlemmar. Under våren 2005 började 

de arbeta med sitt egna projekt Zonta Mentorprogram. Jag har tagit del av deras interna dokument från 
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projektstadiet till sjösättning av programmet. De startade sitt första program 2006 och samarbetade med 

flera Zontaklubbar i Stockholm med närområde för att kunna erbjuda många mentorer och för att utöka 

samarbetet klubbarna emellan. Programmen löper under åtta månader och de har nu haft tre 

programomgångar. Målgruppen de vänder sig till är professionellt verksamma yngre kvinnor. De ska 

vara verksamma som mellanchef, egen företagare, kvalificerad projektledare eller specialist inom något 

område alternativt verksam inom kultur eller samhälle. 

 

Stockholm Zonta VI:s mål med mentorprogrammet är att adepterna ska få en möjlighet till personlig 

utveckling i sin yrkesroll för att förtydliga framtida målsättningar samt få insikter i entreprenörskap och 

ledarskap. Adepterna ska också få möjlighet till en bred exponering och kontaktyta i det stora nätverk 

som finns inom Zonta både vad det gäller olika yrkeskompetenser, erfarenheter och internationella 

kontakter.  

 

Det första programmet innehöll två seminarier om effektiv kommunikation och framgångsrikt ledarskap 

samt ett introduktionsmöte och en avslutning. I det andra programmet året efter hade de tre seminarier, 

om varumärke och kommunikation, ledarskap och organisation samt balans i livet. Inför varje 

programstart får mentorerna genomgå en kort utbildning.  

 

Adepterna fick i anmälan till programmet även besvara frågor där de skulle beskriva anledningen till att 

de vill delta i programmet, vilka förväntningar de har, framtida yrkesmål samt en kort beskrivning av 

sig själv som person samt bifoga CV. Dessa underlag användes sedan av en grupp av Zontor, där man 

bl.a. arbetar med chefsrekrytering, för att matcha adepter med mentorer. 

 

Mentorerna har ställt upp gratis. Adepterna har fått betala en deltagaravgift antingen via sitt företag eller 

privat. Dessa avgifter skulle täcka material, lokaler, mat, eventuella föreläsare etc. och överskottet har 

använts till Stockholm Zonta VI projekt. 

 

De har nu haft tre årskullar med totalt 66 adepter och när jag läser Stockholm Zonta VI valda delar av 

adepternas utvärderingar verkar programmet vara lyckosamt. Det de vill ha min hjälp till är att ta reda 

på hur programmet har inverkat på tidigare adepters karriärer, om det har gjort någon skillnad. Jag 

kommer, som tidigare nämnts, inte att göra en utvärdering som innefattar alla adepter. Istället kommer 

jag att intervjua några adepter om vilken betydelse programmet haft för dem i deras karriär och 

ledarutveckling.   
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Teori 
Det teoretiska analysverktyget har jag tagit från genusvetenskapens verktygslåda. Jag kommer i mina 

diskussioner utgå ifrån genussystemet och dess grundläggande logiker (Hirdman, 1988). Begreppet 

genus används i vetenskapliga sammanhang för att beskriva könsordningen – manligt och kvinnligt i ett 

socialt sammanhang - och har inte med biologiska skillnader att göra. Utifrån det resonerar 

genusforskare om att det finns en övergripande ordning eller ett system i samhället, som genus baseras 

på, och där det finns en maktrelation mellan man och kvinna. Idéhistorikern Yvonne Hirdman (1988) 

menar att genussystemet vilar på två logiker. Den ena är isärhållandet av man och kvinna – de får inte 

blandas. Den andra logiken är hierarkin där mannen är norm; det är män som är människor, det normala, 

medan kvinnan betraktas som den andra, den avvikande. Mannen är överordnad kvinnan. Det blir en 

omöjlighet för kvinnan att kunna vara människa och norm på grund av isärhållandet och mannens 

överordning. Hirdman (1988) menar att detta system går i arv och reproduceras genom att könen 

upprättar genuskontrakt som ärvs från generation till generation. Kontraktet kan liknas vid en 

socialiseringsprocess där det i varje samhälle finns en etablerad syn på vad du ska göra och hur du ska 

vara som kvinna och man i det dagliga livet – själva operationaliseringen av genussystembegreppet - att 

göra kön. Jag menar att utifrån kontrakten sker en produktion av idealtypen ”man” respektive idealtypen 

”kvinna” i weberianska termer (Månsson, 2007). Vid olika tidpunkter och i olika samhällen bildas dessa 

idealbilder av kvinnor och män och hur de ska förhålla sig till varandra. Utifrån kontrakten kan det 

konstateras att ju tydligare isärhållandet mellan könen är desto mindre ifrågasatt och synlig blir den 

manliga hegemonin. Sedan fungerar det omvänt, för att bryta mönstret bör man minska eller om det går 

bryta isärhållandets logik, vilket kan göra att den manliga hegemonin minskar eller försvinner 

(Hirdman, 1988). Anna Wahl (1992:1) applicerar Hirdmans genussystem på organisationsnivå och 

menar att det i organisationer finns en könsstruktur med uttryck för tre åtskillnader 1) den antalsmässiga 

fördelningen mellan kvinnor och män i en organisation, 2) grad av segregering mellan könen i sysslor, 

yrken och positioner, 3) den hierarkiska fördelningen mellan könen, vem som har makt och inflytande. 

 

Organisationsforskaren Gerd Lindgren (1999) har i sina studier upptäckt att kvinnor, även de som är 

välutbildade och yrkesarbetande, ofta inordnar sig efter det system som är rådande och aldrig testar 

gränserna (bryter kontrakten). Det betyder att de inte aktivt vill medverka till en förändring och 

Lindgren (1999) menar då att konflikten vilar. Orsaken till att kvinnorna inordnar sig är att de får någon 

form av individuell belöning. Dessa kvinnor är ofta omtyckta, särskilt av männen i deras omgivning, 

och de upplevs som fogliga och konfliktfria. Kvinnorna själva anser inte att de har någon som helst 

nackdel av att vara kvinna utan att det ligger i personligheten och till och med att det kan vara en fördel 

att vara kvinna i vissa sammanhang (Lindgren, 1999; Wahl m.fl.2001). Kvinnor som protesterar mot 

rådande system och gärna påpekar orättvisor blir ofta bestraffade i någon form och anses vara 
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besvärliga bråkmakare (Lindgren, 1999, Franzén & Jonsson, 1993). Wahl med flera (2001) beskriver att 

det finns olika strategier som kvinnor använder sig av i arbetslivet för att hålla sin självkänsla intakt 

trots mansdominansen på högre nivå. De två vanligaste strategierna är omvärldsstrategin och den 

positiva strategin. Omvärldsstrategin innebär att de ser strukturen – genussystemet - som råder i 

omvärlden, samhället, vilket förklarar minoritetssituationen i de ledande positionerna. Denna strategi 

gör att de själva inte tappar självkänslan, de vet att det inte är kopplat till person. Den positiva strategin 

liknar Lindgrens (1999) resonemang om inordning och innebär att kvinnorna utifrån 

minoritetssituationen och underordningen ser de personliga fördelarna som de innebär och använder sig 

av detta för att stärka sin självkänsla. Hon menar att det visst kan finnas fördelar i mansdominerade 

yrken där kvinnor kan få positiv särbehandling och det gör att många kvinnor känner sig tillfreds med 

sin ställning. Men bakom denna minoritetssituation finns strukturen av kvinnors underordning vilket gör 

att fördelarna för den enskilda kvinnan bygger på nackdelar för kvinnor som kategori. 

 

Tidigare forskning 
När det gäller forskning kring mentorprogram för kvinnor samt även att organisera och utvärdera dessa 

är Christina Franzén tongivande. Hon har givit ut böcker och rapporter i ämnet och har även medverkat 

i flera statliga offentliga utredningar där aspekter på kvinnligt ledarskap finns med. Tillsammans med 

Jan Jonsson skriver hon att mentorskap har visat sig vara den i särklass bästa metoden för att få fram 

kvinnor till ledande befattningar (Franzén & Jonsson, 1993:18). Det är i första hand organiserade 

program i organisationer som har denna effekt. Organisationer blir bättre på att ta tillvara den 

kompetens som finns hos dem via dessa program. Fenomenet mentorprogram för kvinnor har funnits i 

drygt tjugo år i Sverige och en av de första att starta ett kvinnligt mentorprogram var Gunilla Ahrén 

(1997) via sitt företag Ruter Dam. 

 

Jämställdhet 
Det finns mycket forskning om organiserade mentorprogram för kvinnor, framförallt många statliga 

offentliga utredningar som handlat om kvinnors minoritetsrepresentation i maktpositioner. Dessa har 

ofta en utgångspunkt i Jämställdhetslagen från 1980, som innebär att kvinnor och män har lika 

rättigheter i arbetslivet, i högskola, i skolan samt inom flera andra viktiga samhällsområden (JämO, 

2007). En viktig del i detta är att också makten ska fördelas lika mellan män och kvinnor. Det är något 

som tar tid att genomföra och kvinnor har idag kommit något längre i att nå maktpositioner sedan dess. 

Regeringen har under årens lopp arbetat för att driva processen vidare och också skärpt lagen vid några 

tillfällen, bland annat med att införa att jämställdhetsplaner skall upprättas och uppdateras var tredje år 

på alla arbetsplatser med fler än 25 anställda. 
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Regeringen beställde en statlig offentlig utredning 1994 där betänkandet gällde ”Mäns föreställningar 

om kvinnor och chefskap” (SOU 1994:3). Denna har sedan följts upp i en ny SOU (SOU 2003:16) som 

heter ”Mansdominans i förändring” och handlar om forskningen kring vad som görs för att få en 

jämnare fördelning av kvinnor och män på ledande positioner. I den senaste SOU från 2003 beskrivs att 

många arbetar med ledarutveckling med hjälp av mentorer och nätverkande vilket ses som ett bra 

hjälpmedel i arbetet med att öka antalet kvinnor i maktposition. Det beskrivs också att kvinnliga 

mentorer är eftertraktade av både kvinnor och män.    

 

I sin bok Mentorprogram; Kvinnor och män i utvecklande samarbete (1996), konstaterar Franzén att det 

än så länge bara finns ett begränsat utbud av kvinnliga mentorer. Hon menar att unga kvinnor som ska 

ha sin första mentor med stor fördel ska välja en kvinna om de har möjlighet, detta för att utveckla och 

stärka den egna personligheten genom att ha en förebild av det egna könet. Hon skriver också att det 

finns en myt om att kvinnor har dåligt självförtroende och att det skulle vara en rationell förklaring till 

den skeva fördelningen av kvinnliga chefer. Det har visat sig på alla de kurser Franzén arrangerat att det 

inte är brist på självförtroende utan på de villkor kvinnor möter i arbetslivet. Om mentorprogrammet har 

som mål att få fram fler kvinnor på ledande positioner bör alla deltagare få kunskap i orsakerna – det 

vill säga de strukturella hindren - till den skrala representationen av kvinnor på ledande positioner 

(Franzén m.fl., 1996, Wahl m.fl., 2001). Detta är också något som både Pia Höök (1995) och Leena 

Avotie (2008) har kommit fram till i sin forskning kring ledarutvecklingsprogram med mentorskap.     

 

Strukturer 
I den statliga offentliga utredningen skriver Holgersson (2003) att en av orsakerna till kvinnors dåliga 

representation på högre positioner är att ledarskap fortfarande är förknippat med manlighet och att det i 

praktiken är könsmärkt trots att det i allmänhet beskrivs som ett könsneutralt begrepp.  Den traditionella 

ledar - chefsbefattningen är utformad enligt ett gammalt synsätt, som bygger på att mannen kan ägna 

företaget all sin tid eftersom han har någon som tar hand om familjen och hemmet. Detta synsätt samt 

föreställningen att kvinnor och män är varandras motsats gör att kvinnan anses som bristfällig och inte 

kan representera normen för ledarskap vilket föder en motstridighet i begreppet ”kvinnligt ledarskap”.  

Holgersson (2003) menar att kvinnor själva istället beskriver arbetets organisering som problematiskt då 

en chefsposition är tidskrävande och att normen för kvinnor gör att det ställs högre krav på kvinnors 

deltagande i sitt privata liv, familjelivet. Detta ger en ökad press för kvinnor i chefspositioner. 

 

Vidare har man i forskningen kommit fram till att när en ny ledare ska tillsättas finns det strukturella 

hinder för kvinnorna att ha chans till befattningen. Ett hinder är att det oftast är män i chefspositioner 

som ska tillsätta en ny chef. Forskningen visar att män väljer män av den orsaken att de lättare kan 

identifiera sig med andra män, de vill gärna ”känna igen sig” i den nya chefen (Holgersson, 2003). 
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Dessutom kan rekryteringen av nya chefer ofta ske informellt genom t.ex. bekanta eller vid någon 

middag, det vill säga genom informella nätverk där kvinnor sällan har tillträde. I och med att män väljer 

män reproduceras chefskapet som det alltid har gjort och ingen ifrågasätter hur det ser ut och att det ska 

ändras. Blir man chef får man acceptera dess innebörd. Då det är män som har makten och de i sin tur 

väljer män till nya maktpositioner blir det till norm. Eftersom personer med makt anses ha god 

kompetens leder denna norm till att synen på kompetens är synonym med man, det vill säga, att den 

normala tanken om en bra och kompetent chef innebär att chefen är en man (Holgersson, 2003).  

Franzén och Jonsson (1993) menar också att det är strukturella hinder som gör att kvinnor inte 

konkurrerar på lika villkor till chefsbefattningar. Det är inte kvinnors egenskaper eller brist på 

erfarenheter som ligger till grund för hindren. De menar att organisationers uppbyggnad, normer och 

regler styr vilka beteenden som uppmuntras och leder till befordringar och belöningar. Enligt Franzén 

och Jonsson (1993) är det svårt att i vardagen se dessa strukturella hinder då de uppfattas som något 

normalt. Då problemet är strukturellt betingat löses detta bäst med att förändra strukturen. En av 

lösningarna är att använda sig av mentorskap för kvinnor (Franzén & Jonsson, 1993).  

 

Begrepp  
Mentorprogram 
Begreppen mentor och adept hör ihop. Mentor är den som har erfarenheter och livsvisdom att dela med 

sig av till en adept. Det är ett vanligt sätt att sprida erfarenheter i olika sammanhang, i organisationer, 

föreningar, skolor mm. En viktig del i mentorskap är att mentor och adept ska lära av varandra och ge 

både yrkesmässig och personlig utveckling (Franzén & Jonsson 1993). Det finns olika benämningar på 

mentorer beroende på i vilket sammanhang mentorskapet uppstår. I ett mentorprogram får adepten tala 

om vem av de anmälda mentorerna som skulle passa denne alternativt blir de tilldelade en mentor – det 

blir en formell mentor eller organiserat mentorskap. Enligt Franzén (1996) är det en stor fördel om 

adepten får välja mentor, gärna från en ”mentorpool” eftersom det är viktigt att relationen mellan adept 

och mentor fungerar. En annan typ av mentor är den informelle mentorn, där det ofta är en ledare/chef 

som tar sig an en lämplig underordnad för att denne ska utvecklas för att sedan ta över ledarrollen. Det 

kallas också för spontant mentorskap. Detta är något som funnits sedan urminnes tider och fungerat 

mycket bra särskilt för män (Franzén & Jonsson, 1993). Det finns ytterligare en dimension på 

mentorskap vilket är om mentorn är intern, det vill säga tillhör samma organisation som adepten, eller 

om den är extern (Arhén, 1991). Enligt Ahrén (1991) är ett externt mentorskap mycket uppskattat då 

adepten känner sig friare att uttala sig om sin arbetsgivare och därmed bidrar till öppnare och mer 

förutsättningslösa frågeställningar och återkopplingar. Både Arhén (1997) och Franzén och Jonsson 

(1993) pekar på vikten av att ha ett klart och tydligt mål med programmet. Detta för att kunna välja ut 

adepter och mentorer men också att planera vilken utbildning som ska ingå i programmet. En annan 
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fördel är att det blir lättare att följa upp och mäta huruvida programmet lyckats med sin målsättning. 

Franzén (1996) tycker också att det är bra med en utbildning av mentorerna innan programmet startas 

upp där de får reda på vad som förväntas av dem för att de ska kunna leva upp till adepternas 

förväntningar. En viktig del i mentorprogrammen förutom den personliga utvecklingen är att utöka sitt 

kontaktnät.  

 

Nätverk 
Ett vanligt mål i mentorprogram är att skapa nya nätverk. Enligt tidigare forskning är det ofta genom 

sina nätverk som personer får nya erbjudanden om chefspositioner. Detta är särskilt viktigt för kvinnor 

då de sällan ingår i de informella nätverk som män skapar (Holgersson, 2003). 

 

Att tillhöra ett kvinnligt nätverk kan vara fruktbart på olika sätt.  Pia Höök (1995:44) menar att ett 

helkvinnligt nätverk reproducerar en otraditionell könsstruktur. Det bryter mot hierarkins logik då 

kvinnorna träffas i en icke-traditionell form. Det kan då se ut som isärhållandet av man och kvinna blir 

tydligare, vilket det till viss del blir, men det är ett sätt att stärka kvinnors makt och påverkan. Ett 

kvinnligt nätverk synliggör kvinnor för varandra och bidrar till ett ändrat synsätt på kvinnor och 

kvinnors kompetens, vilket också ger en bild av dem själva som framgångsrika kvinnor. Nätverket kan 

ses som en arena där kvinnor har möjlighet att resonera och diskutera sin kritiska blick och låta den bli 

en kritisk röst (Höök, 1995). Med det menas att ifrågasätta normen och de strukturer som råder och inte 

bara acceptera dem, denna kritik tas tillvara och utnyttjas till förändring av dessa.  Nackdelen med 

kvinnliga nätverk är att få kvinnor har riktigt höga positioner och därmed får de heller inte tillgång till 

dessa.  

Metod och data 
Ansats 
Min uppsats har likheter med en fallstudie. Det utmärkande för en fallstudie är enligt Creswell (2007) 

att det är ett specifikt fall som studeras och i detta fall, som är ett intensivfall, är det Stockholm Zonta 

VI mentorprogram för kvinnor i karriären. I rena fallstudier ska många olika sorters data finnas 

representerade; djupintervjuer, observationer och olika dokument (Creswell 2007). I mitt fall använder 

jag mig av Stockholm Zonta VI dokumentation från idéstadiet till utformningen av mentorprogrammet, 

de intervjuade adepternas egna presentationer i samband med mentorprogrammet samt 

sammanfattningar av utvärderingar gjorda efter programmen. Jag har även genomfört sex 

semistrukturerade intervjuer med adepter.  
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Metod 
Metoden jag använder är dels att söka information från dokument som upprättats i samband med att 

mentorprogrammet skulle startas men även dokument om adepternas bakgrund och yrke. Till detta 

lägger jag mina intervjuer som är gjorda efter en intervjumall (fig.1), vilket gör dem semistrukturerade. 

För att få relevanta frågeställningar har jag använt mig av en enkätstudie som Leena Avotie (2008) gjort 

när hon utvärderat mentorprogram. Utifrån hennes enkät fann jag teman och frågeställningar vilka gick 

bra att göra kvalitativa frågeställningar av. I intervjuerna har jag följt mallens huvudteman och styrt 

intervjun efter dessa vilket gjort att svaren och diskussionerna handlat om dessa teman.  Varför har jag 

då inte bara använt mig av en kvantitativ undersökning med ett färdigt frågeformulär? Dels beror det på 

att svarsfrekvensen av en sådan undersökning troligtvis skulle bli mycket liten. Att svarsfrekvensen 

skulle vara dålig var något som de ansvariga på Stockholm Zonta VI antog då de har haft svårigheter att 

få in utvärderingar av mentorprogrammet. Ytterligare en anledning är att jag skulle missa det specifika 

för varje adept som gått programmet, jag vill ha reda på vad det inneburit för var och en som är villig att 

bli intervjuad. Jag vill, som Heléne Thomsson (2002) skriver, ta reda på olika personers upplevelser av 

en och samma sak. Orsaken till att jag använt mig av semistrukturerade intervjuer är att jag är en ovan 

intervjuare och strukturerade intervjuer blir tidsmässigt kortare och även lättare att driva. 

 

Genomförande 
Jag kom i kontakt med respondenterna genom att de anmält sig frivilligt till Stockholm Zonta VI 

mentorprogramansvarige Agneta Siberg som gjort en förfrågan till alla adepter de hade aktuella 

kontaktuppgifter till. Sammanlagt är det ett fyrtiotal adepter som deltagit i deras program 2006 och 

2007.  

 

Jag har intervjuat de sex kvinnor som frivilligt anmält sig och som deltagit i mentorprogrammet under 

åren 2006 och 2007. Intervjuerna gjordes under veckorna 17-19, 2009 och jag träffade dem var och en 

på den plats som vi fann lämplig. Detta var på café, i hemmet hos respondenten eller på dennes 

arbetsplats. Ingen intervju tog längre tid än 40 minuter och jag har spelat in alla intervjuer. Jag gjorde 

klart för alla, utom den första intervjuade där jag inte hade fått någon rutin, att de inte skulle nämnas 

med namn i uppsatsen. Inte heller de personer de talade om i intervjun kommer att namnges. Jag 

frågade också alla om jag fick spela in intervjun. Efter detta har jag skrivit ut en detaljerad 

sammanfattning av vad var och en svarat på mina frågor. I sammanfattningen har jag också lagt till 

mina egna kommentarer kring vårt möte och hur jag upplevt det, vilket Widerberg (2002) 

rekommenderar.  

 

Innan jag gjorde den första intervjun gjorde jag en pilotintervju. Det är något Kvale (1997) också 

rekommenderar. Efter denna pilotintervju fick jag göra om en del frågor och förtydliga andra. Jag 
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ändrade också i frågeordningen för att det skulle bli en bättre berättarordning i svaren. Efter den första 

riktiga intervjun bestämde jag mig också för att inte resonera med respondenten alls, vilket jag gjorde i 

den intervjun. Detta för att inte påverka respondentens svar. Jag var väldigt tyst och nickade mest som 

svar på att jag förstått vad de sagt. Jag upprepade bara när jag ville ha ett förtydligande. Min upplevelse 

av intervjuerna var att jag som intervjuare och respondenterna var på jämlik nivå, troligtvis beror det på 

att ingen upplevde något övertag. Flera av de jag intervjuade hade kommit långt i sin karriär och kände 

sig inte hotade av mig som akademiker.    

 

Fig. 1 intervjumall. 

Intervjumall 
 
När deltog du i programmet och vem tog initiativet till att delta, hur kom du i kontakt med Zontas 
mentorprogram? (själv, närmaste chef el likn)? 
I vilket syfte deltog du?  
 
Mentorn: 
Hade du en god relation till din mentor, var matchningen bra? 
 
Har du kvar kontakten med mentorn? 
 
Satte du och mentorn upp någon målsättning med mentoråret? 
  
Har du funderat på om det spelar någon roll om mentorn är kvinna eller man? Varför eller beskriv 
hur. 
 
Nätverk: 
Fick du några professionella kontakter som du inte annars skulle ha fått? Har ditt nätverk utvidgats 
genom programmet? Beskriv. Konkreta exempel. 
 
Anser du att du är bättre på att utnyttja de professionella kontakter som du har och fått genom att du 
deltagit i programmet? 
 
Yrkessituation:  
Har ditt ledarskap utvecklats genom att du deltagit i programmet? Kan du beskriva på vilket sätt? 
Konkret exempel. 
 
Har du haft en direkt nytta av att delta i programmet vad det gäller din yrkeskarriär? Kan du beskriva 
hur?  
(lättare framhäva kompetens, tas på större allvar, insikt hur jag ska göra för att påverka min 
arbetssituation, synlighet för ledningen, bättre position, bytt företag?) 
 
 
Mentorprogram och kvinnor i karriären: 
Generellt sett, tycker du att det finns en skillnad i hur kvinnor och män behandlas och bemöts i 
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arbetslivet? 
 
Anser du att det är viktigt för karriären att delta i ett organiserat mentorprogram? Tror du det är lika 
viktigt för män som för kvinnor? 
 
Kan du nämna några orsaker till varför det finns så få kvinnliga chefer på högre positioner? 
 
Till sist… 
Motsvarade programmet dina förväntningar? 
 
Finns det något du skulle vilja förändra eller förbättra med Zontas mentorprogram? 
 
 
 

Validitet/Reliabilitet 
Studien ska bland annat svara på frågeställningarna ”Hur upplever adepterna att det har det gått 

karriärmässigt efter att ha deltagit i Stockholm Zonta VI mentorprogram?” och ”Vad anser de att 

programmet har inneburit för dem och deras utveckling?” En viktig del för validitet i forskning är att 

man verkligen studerar det man har uppgivit att man ska studera (Thomsson, 2002). Det vill säga att du 

genom de data du samlar in och analyserar kan svara på den forskningsfråga du ställer samt att kritiskt 

kunna analysera och teoretiskt tolka dina resultat (Kvale, 1997; Thomsson, 2002). Kvale (1997) menar 

att det har med forskarens hantverksskicklighet att göra. Reliabiliteten för metoden är att forskaren inte 

påverkat de intervjuade, det vill säga att respondenten blir styrd att svara det intervjuaren vill höra, och 

att utskrift av intervjuer samt tolkning och analys är grundligt gjorda (Kvale, 1997). Då jag är en ovan 

intervjuare gjorde jag några misstag med första intervjun. Till exempel tog jag en del diskussioner direkt 

vilket kan tolkas som att jag ville påverka min respondent. Efter det har jag, innan mina intervjuer, talat 

om för respondenten att jag kommer att vara tyst och nicka mycket för att de ska veta att jag förstått. Jag 

uppmanade dem att uttömma sina svar så mycket de kunde utifrån ställd fråga. Om de vill, efter 

intervjun, kan vi diskutera vissa frågor utifrån vad jag vet, detta för att inte påverka deras egna svar. Jag 

valde att göra på det sättet trots att det idag, av en del forskare, inte anses helt felaktigt att driva 

diskussioner med ledande frågor i intervjuerna. Det viktiga är inte om de leds eller inte leds utan vart 

frågorna leder, om det är till ny och värdefull kunskap (Kvale, 1997:259).  

 

När det gäller tolkningen av resultatet bör det beaktas att jag gjort detta utan inblandning av andra. Jag 

har inte haft möjlighet att låta någon annan koda och tolka mitt material. För att minska risken för att 

reliabiliteten ska ifrågasättas har jag tagit med citat från respondenterna för att tydliggöra min analys. 

Jag har också letat efter avvikande fall som inte passar in i min egen utgångspunkt. En annan aspekt är 

att jag gjort semistrukturerade intervjuer vilket lämnat lite utrymme för utsvävningar i svaren och att de 

därmed är mer lättolkade.  
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Teman i resultat och analys 
Som inledning i resultat- och analysdelen har jag redogjort för en del fakta kring hur adepterna kom i 

kontakt med programmet, när de deltog och i vilket syfte. Efter det har jag tematiserat resultat och 

analys efter de huvudteman som intervjuguiden har. Detta för att Stockholm Zonta VI Stockholm på ett 

enkelt sätt ska kunna tolka det resultat jag fått samt vad det säger. Dessutom är det lättare att utifrån 

dessa teman hitta resultatet utifrån mitt syfte och frågeställningar. Det första temat är hur deltagarna 

upplevde mentorn samt relationen till denne eftersom det är en viktig grundsten att bygga framgång i ett 

mentorprogram. Jag vill få fram vad det var som gjorde att relationen fungerade eller inte fungerade. 

Nästa tema är hur de arbetat med nätverk i programmet då det är en av fördelarna med att medverka i ett 

mentorprogram. Här vill jag få svar på om de byggde nätverk och hur de gjorde det, var det något som 

arrangören ordnade eller kunde de själva bilda ett nätverk. Efter det kommer temat yrkessituation, där 

vill jag ta reda på hur och om deltagarnas yrkessituation har utvecklats under programmet och vad det 

var som gjorde att de utvecklades eller inte. Det sista temat är hur deltagarna uppfattar mentorprogram 

och kvinnor i karriären. Då vill jag få fram om deltagarna upplever att mentorprogram är bra för 

karriären och varför eller varför inte. Jag vill också veta hur de ser på kvinnors låga representation i 

ledande positioner och vad de upplever att det beror på. Under varje tema väver jag samman resultat och 

analys och kopplar det till tidigare forskning, begreppen som beskrivits samt till en del av teorierna jag 

utgår ifrån. Detta sätt kallas att göra analytiska generaliseringar vilket är vanligt i kvalitativa fallstudier 

(Kvale, 1997). Jag har också under varje tema beskrivit adepternas förslag till förbättringar de anser att 

programmet kan ha nytta av. 
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Resultat och analys 
 
Jag har kunnat konstatera att en majoritet av dem som deltog i min studie anser att de har haft nytta av 

Stockholm Zonta VI mentorprogram. Fyra av sex adepter menade att de kunde knyta sin fortsatta 

utveckling och karriär till programmet.  

 

Eftersom Stockholm Zonta VI mentorprogram är externt fann jag det intressant att få reda på hur 

adepterna kom i kontakt med programmet. Klubben hade inte kostat på någon som helst annonsering 

och förlitade sig helt på att sprida erbjudandet via sina egna medlemmar. Adepterna hade kommit i 

kontakt med programmet på olika sätt, några fick rekommendationer av sin chef, andra av kollegor, 

vänner och släktingar. De flesta av informationsspridarna var medlemmar av Stockholm Zonta VI. 

Syftet med att delta i programmet var för de flesta adepterna att de ville ha en erfaren kvinna som 

befunnit sig i liknande situation i sitt liv. De ville ta del av andra kvinnors erfarenheter i arbetslivet och 

utveckla sig själva. Några hade andra syften vilka var att utvidga sitt nätverk eller att ta del av 

metodiken i programmet.  

 

Av de sex respondenterna deltog fyra i det första programmet som Stockholm Zonta VI anordnade, 

medan två deltog andra året, det vill säga 2007. 

 

Mentorn - relationen 
Den viktigaste delen i mentorprogram är att relationen mellan mentor och adept är bra. Av de adepter 

jag intervjuat var ett fåtal missnöjda med sina mentorer. De hade haft trevliga mentorer men de hade 

inte alls fått ut något av relationen, den blev inte utvecklande.  Som en av de missnöjda uttrycker sig: 

  

Jag kände väl att hon inte riktigt förstod mig, när vi resonerade om vissa frågor, så 

nej, när hon svarade så var det inte det jag menade. Fast vi hade väldigt trevligt och 

så. Jag tror jag skulle haft en mentor som var lite hårdare.  
 

Det har visat sig tydligt i Stockholm Zontas VI program att relationen till en mentor inte bara ska vara 

bra i en trevlig bemärkelse utan den ska vara fruktbar. Det var fler adepter som uttalade sig om att de 

ville ha en hårdare mentor. De menade att mentorn skulle våga utmana dem, inte konstatera det som 

sagts – sådana samtal blev mer en trevlig vardaglig konversation. En mentor kan gärna få ställa jobbiga 

frågor och även våga ifrågasätta det svar som adepten har, de kan ställa mer krav. De som var nöjda 

med sin mentor förklarade hur denne hjälpt till att lotsa dem vidare genom att ställa frågor. Frågor 

adepterna uppskattade handlade till exempel om vad de vill, om det är något de vill förändra i yrkeslivet 
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eller privat - hur de ser sin framtid. Mentorerna som var bra hade också coachat sina adepter i att våga 

synliggöra kunskaper och egenskaper vilket gav dem styrka att ta ett nytt steg i karriären. För adeptens 

del är det avgörande att relationen är givande för att ett mentorprogram ska ge den utveckling som är 

målet. Det bästa är när även mentorn känner att den får utveckling av mentorskapet vilket Franzén och 

Jonsson (1993) också påpekat. Därför är det viktigt att programarrangörerna ser till att ha mentorer i 

reserv att erbjuda om några relationer inte fungerar som tänkt. Franzén (1996) menar också att det är bra 

om adepterna får välja sin mentor. Det är bra att ha en avstämning med adepten efter ett par träffar, 

detta är också något som några av adepterna föreslår som förbättringar till kommande program. En 

adept som ifrågasatte matchningen sade: 

 

Jag tycker att innan man bestämmer sig för vem som ska vara mentor till vem 

tycker jag att man gör en intervju. Nu gjordes matchningen utifrån vad man skrivit  

på pappret. Det säger inget om personen. 

 

Några av adepterna tyckte att mentorerna inte riktigt visste vad som förväntades av dem. De föreslog att 

mentorerna av den anledningen skulle få en utbildning innan mentorskapet vilket Franzén (1996) också 

tar upp som en god förutsättning för att mentorerna ska kunna leva upp till adepternas förväntningar. 

Stockholm Zonta VI har en kort utbildning av sina mentorer före programstart. Dock är frågan om den 

ger tillräckligt med kunskaper inför mentorskapet med tanke på att adepterna inte uppfattat att 

mentorerna genomgått någon utbildning. Det är viktigt att mentorerna vet att mentorskapet inte är en 

vardaglig relation. Mentorn ska vara inställd på att reflektera över samtalen med adepten för att kunna 

driva adeptens utveckling i den riktning som det är tänkt. Reflektionen innebär en hel del 

tankeverksamhet och tid av mentorn, den kan också utmynna i obekväma frågeställningar till adepten 

vilket mentorn ska våga ta.    

 

I Stockholm Zonta VI mentorprogram erbjuds enbart kvinnliga mentorer vilket enligt tidigare forskning 

är bra då kvinnorna får en mentor som de kan identifiera sig med och ha som förebild (Franzén, 1996). 

En övervägande del av adepterna såg det som en stor fördel att ha kvinnor som mentorer. De menade att 

kvinnor har en helt annan förståelse för deras situation både i yrkeslivet och privat. En av adepterna 

hade en klar åsikt: 

  

 Jag deltog i programmet för att det var kvinnor med […] Det är olika förutsättningar 

man möter (som kvinna, eg anm)[…] en man kan inte sätta sig in i en kvinnas 

karriärsituation och vilka svårigheter man möter på […] en kvinna var bra.   
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Jag uppfattar detta som att intervjupersonerna menar att kvinnliga mentorer har möjlighet att ge 

kvinnliga adepter fler dimensioner av att göra karriär. Kvinnliga mentorer kan förstå de hinder som 

finns i form av normer och strukturer vilka finns i både arbetsliv samt privatliv och göra adepterna 

uppmärksamma på dessa. En av adepterna menade att hon inte skulle kunna öppna sig lika mycket och 

vara lika privat med en manlig mentor. Hon tänkte att en manlig mentor skulle vara mer koncentrerad 

på yrkeskarriären. Jag uppfattade det som att hon tyckte att en man inte skulle kunna ta till sig hennes 

perspektiv på tillvaron i stort, det vill säga i alla dimensioner både yrkesmässigt och privat. En annan 

adept, som nu har en manlig mentor, menade att det var stor skillnad mellan kvinnlig och manlig 

mentor. Rent generellt upplever hon att det blir en annan typ av samtal med en man och att han tenderar 

att vara mer lösningsorienterad medan en kvinna lyssnar mer och ställer frågor. Samtidigt påpekar hon 

att det är väldigt personberoende också. Detta förstår jag som att hon vill betona att det inte behöver 

vara skillnad på manliga och kvinnliga mentorer. Att det kan vara helt personberoende och att hon inte 

vill peka ut något som manligt och kvinnligt. Denna paradox kan handla om att inordna sig (Lindgren, 

1999) det vill säga att inte ifrågasätta den genusordning som gäller. Det är en svår balansgång och kan 

lätt bli paradoxal när det kan konstateras att det är skillnad mellan kvinnor och män, på grund av de 

rådande genuskontrakten, men bortsett från kontrakten är det personberoende. Det innebär att en och 

samma person säger att det är skillnad på kvinnor och män samtidigt som denne också kan hävda att det 

är individuellt - personberoende.  

 

En annan adept hade liknande tankegångar med att mentorskapet är personberoende och inte har med 

manligt och kvinnligt att göra. Hon har dock en helt annan bakgrund än den förstnämnda adepten vilket 

gör att jag tolkar hennes resonemang som att det inte handlar om inordning. Jag förstod hennes 

tankegångar utifrån att strukturer inte bara handlar om kvinnor och män, de handlar om att vara 

annorlunda på fler sätt och om att människor delas in i olika kategorier. Det kan vara svensk/ickesvensk, 

homosexuell/heterosexuell, ickeakademiker/akademiker o.s.v. Denna syn gör att hon anser att mycket är 

kopplat till individen och inte bara till grupptillhörigheten till en viss specifik grupp. Jag tolkar alltså 

intervjupersonen som att hon menar att det inte bara finns skillnader mellan grupper (t.ex. mellan 

kvinnor och män) utan det också finns stora skillnader inom de olika grupperna eller kategorierna (dvs. 

kvinnor är olika sinsemellan, t.ex. på grund av att de också samtidigt tillhör andra kategorier, som 

akademiker, svensk, etc.). Det är inte för att en mentor är kvinna eller man som den är bättre eller 

sämre. Det kan finnas bra och dåliga mentorer i båda dessa grupper; det vill säga, det beror på 

individen.  

 

Alla mentorer i Stockholm Zonta VI mentorprogram är externa, vilket Arhén (1997) beskriver som en 

fördel då adepten kan känna sig friare att uttala sig om sin arbetsgivare och frågeställningarna som 

diskuteras i de enskilda mötena. De adepter som tyckte det var bra med en extern mentor menade att det 

är huvudsaken att mentorerna har erfarenheter kring ledarskap och karriär. De kunde också se fördelar 
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med att de inte kände till varandras branscher. En fördel var att de kunde få insikt i andra branscher som 

de nu inte kände till. En annan fördel var att de upplevde de kunde koncentrera sig på sin personliga 

utveckling. Den viktigaste egenskapen hos mentorn är, enligt adepterna, att de har rikligt med 

erfarenheter och då betyder branschtillhörighet inte lika mycket. Så här säger en adept: 

 
 Just att man har olika bakgrundsreferenser som gör att man kan hitta 
gemensamma punkter i det. Och sedan har hon ju varit en kvinna i karriären  
och det är ju inte så himla stor skillnad ändå om man jobbar i livsmedelsbranschen  
eller vad man nu gör, många saker är ju lika. 

 

De var några som skulle ha föredragit mentorer i samma bransch och tyckte det blev lite extra besvär 

med att beskriva sin egen bransch först för att komma vidare i vissa arbetsrelaterade diskussioner. I 

övrigt hade de samma åsikter som de andra, att det var viktigt med en erfaren mentor.   

 

Nätverk 
Stockholm Zonta VI mål med programmet var tydligt uppställda och syftade till personlig och 

yrkesmässig utveckling samt att bredda sitt nätverk. Att ha tydliga mål anser både Arhén (1997) och 

Franzén & Jonsson (1993) är viktigt då det blir lättare att följa upp huruvida programmet lyckats med 

sin målsättning. Trots Stockholm Zonta VI tydliga målsättning har adepterna inte upplevt att de utökat 

sina nätverk. De upplever inte heller att de har blivit bättre på att nyttja nätverk de har. Däremot menar 

en del adepter att de efter programmet har större insikt om fördelen och nyttan av nätverk. Arrangörerna 

har inte haft någon avsiktlig aktivitet för att utöka och skapa nätverk i sitt program vilket skulle göra 

nätverkandet synligt. En adept sade: 
 

Det var lite för lite nätverkande. Någonstans verkar det som om det inte var syftet.  

 

Kvinnliga nätverk är bra för att synliggöra kvinnor för varandra och att tydliggöra kvinnors kompetens 

(Höök, 1995) vilket adepterna till viss del menade att de sett genom att delta i mentorprogrammet. Det 

beror troligtvis på att de träffat alla mentorer vid några tillfällen samt att det var kvinnor som tillhörde 

Stockholm Zonta VI som höll i föreläsningarna. En av adepterna uttryckte sig angående detta: 

 

Många av dem som jag träffade på träffarna var ju ganska fräsiga damer 

som kommit långt i näringslivet. De verkade veta vad de höll på med.  

 

De upplever dock inte att de under programmets gång haft tillräckligt med tid att nätverka. Med det 

menade adepterna att de inte fick utrymme att samtala eller umgås adepterna emellan. Några få adepter 

ansåg att det var upp till var och en att nätverka medan flertalet tyckte att det skulle vara bra att ha en 
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särskild aktivitet riktad för nätverkande inom programmet. Det var något de tyckte kunde förbättras och 

läggas till i kommande program. 

 

Yrkessituation 
De flesta av deltagarna ansåg att programmet hade hjälpt dem i deras utveckling på olika sätt och i lite 

olika grad. De adepter som var mest nöjda beskrev att det hade haft en stor inverkan både på deras 

utveckling som ledare men även deras karriärutveckling. De menade att deras mentorer hade givit dem 

bra råd och förslag om hur de ska hantera olika situationer vilket utvecklar ledarskapet. Ytterligare 

positiva upplevelser var att mentorerna fått dem att ta steget att byta arbete eller att gå vidare i sin 

karriär och våga ta större ansvar. Genom programmet fick de möjlighet till reflektion och att tydliggöra 

vad de ville. En adept uttrycker sig: 

 

Jag kom till insikt om att jag var redo att ta ett steg till. Att ta ansvar och att  

man inte ska vara så rädd för det. 

 

Någon fick också goda råd och kontakter från mentorn vilket gjort att hon kunde utöka sin karriär 

genom att expandera företaget som hon är VD för. En adept menade att hon inte direkt genom 

programmet utvecklade sitt ledarskap och det har inte heller påverkat hennes yrkeskarriär. Däremot har 

hon fått en bra metodik/teknik genom programmet som hon använder och har stor nytta av i sin roll som 

chef. Med metodik/teknik förstod jag det som att hon kunde använda sig av programmets upplägg med 

frågor och teman för att driva sina medarbetare vidare i deras utveckling. De som var missnöjda med sin 

utveckling var, inte helt oväntat, de som inte varit nöjda med sin mentor. Orsaken till detta missnöje var 

att de inte kände att de fick ut något av sin relation till mentorn. De menade att de talade bredvid 

varandra och att samtalen av den anledningen inte gav något. De upplevde att mentorn inte hade 

förmåga att driva fram vad de som adepter verkligen ville och vad deras drivkrafter är. Däremot 

uppskattades föreläsningarna vilka var bra och användbara och hjälpte en av dem att utveckla sitt 

ledarskap en del. Detta visar hur viktigt det är att relationen är givande mellan mentorn och adepten. 

När relationen inte fungerar är programmet inte alls lika framgångsrikt.  

 

Dessa berättelser styrks av det som tidigare forskning kommit fram till nämligen att kvinnor har en stor 

fördel av att delta i organiserade mentorprogram för att lättare komma vidare i sin karriär. Det stämmer 

överens med det som Franzén och Jonsson (1993) skriver att kvinnor sällan får en naturlig mentor i sin 

organisation utan behöver ett organiserat mentorprogram för att få den yrkesmässiga och personliga 

utveckling som krävs för att komma vidare. Adepterna beskiver också att de har fått det extra stöd och 

uppmuntran de behövt, av sina mentorer, för att ta steget till en ledande position. Det ger också stöd för 
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att det inte är kvinnors brist på erfarenhet och kompetens som ligger till grund för att kvinnor inte når 

ledande positioner (Franzén & Jonsson 1993). 

 

Mentorprogram och kvinnor i karriären 
En av adepterna trodde inte att det hade någon stor inverkan på karriären att delta i ett mentorprogram, 

hon var också en av dem som fått ut minst av mentorprogrammet. Hon tänkte att det var viktigare med 

nätverk och att se till att delta i olika nätverk. De övriga adepterna tycker att det är bra och mycket bra 

för karriären att delta i ett mentorprogram. Framförallt för den personliga utvecklingen, 

erfarenhetsutbytet, för att vidga sina vyer och reflektera över vad man vill. Detta menar de är bra även 

för män och deras utveckling, däremot tror flera deltagare att det inte är lika viktigt för män att delta i 

ett mentorprogram för karriärens skull. Några få tror att det är lika viktigt för mäns karriär som för 

kvinnor. Det tyder på att de flesta adepter förstår att kvinnor och män har olika förutsättningar att nå 

högre positioner. Trots denna insikt hos en övervägande del av adepterna är det en adept som anser att 

kvinnor inte blir annorlunda behandlade i arbetslivet. Hon kan inte se att det är en nackdel att vara 

kvinna, tvärtom är det en fördel, i alla fall på de områden som hon arbetar inom. Hon menade också att 

en man ska eftersträva en bra balans i styrelser och styrgrupper. Att den balansen ska vara 50/50 är inte 

helt självklart och hon upplever att en bra blandning på en styrgrupp är 70% män och 30% kvinnor 

inom hennes område. En annan adept som har en liknande bakgrund har snarlika åsikter om att det är 

bra att vara kvinna och att hon blir lite bortskämd. Däremot är hon medveten om att det inte ser ut så på 

andra håll i arbetslivet. Detta uppfattar jag som att de inordnar sig (Lindgren, 1999) och har en positiv 

strategi (Wahl, 2001) i hur de förhåller sig till den ojämna balansen i arbetslivet. De accepterar det 

rådande genussystemet, där män har den övervägande makten, genom att inte ifrågasätta, utan snarare 

uppmuntra den och de får också den uppmärksamhet och de personliga fördelarna med att vara ensam 

kvinna. 

 

Ett annat synsätt som framkom är att det är mer än kön som spelar roll, till exempel härkomst och 

utbildning samt i vilken bransch man arbetar inom. En förklaring var att det fanns mer eller mindre 

tolerans för olika människor i olika branscher. En adept menar att i den bransch som hon arbetar inom 

är toleransen stor och många olika kategorier är representerade. Därför kan en person inom denna 

bransch komma långt i karriären och nå höga positioner även om hon saknar den normativa bakgrund 

som annars är vanlig i dessa positioner. Det menar hon är en omöjlighet i en del andra branscher.  
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Övriga adepter ansåg att det var skillnad i hur kvinnor och män blir behandlade i arbetslivet. Framförallt 

menar de att tjejer måste vara lite bättre än män och prestera mer för samma uppgift. En adept uttryckte 

sig: 

Jag tror ändå att kvinnor generellt måste vara bättre än män för att komma fram  

 

De anser att kvinnor också ställer högre krav på sig själva vilket påverkar arbetslivet och de tjänster de 

söker samt att kvinnor inte har lika bra självförtroende som män. Det är något många hänvisar till vilket 

är förståeligt då det är svårt att se att det är strukturer och normer som är de verkliga hindren då de 

uppfattas som något normalt (Franzén & Jonsson, 1993). Intervjupersonernas tankar om kvinnors 

villkor i arbetslivet är egentligen, som tidigare forskning visat (Holgersson, 2003), svar på hur 

strukturerna ser ut. Kvinnor måste vara bättre än män för att få chansen att konkurrera om samma 

arbete. Kvinnor har högre krav på sig utifrån normen av vad kvinnor ska klara av. Även om en kvinna 

får en hög position ska hon fortfarande ha huvudansvaret för hemmet och familjen annars är hon inte en 

tillräckligt bra kvinna/mamma. Det gör att kvinnor har en mycket högre press på sig (Holgersson, 

2003). Detta kan sedan framstå som att kvinnor inte har tillräckligt med självförtroende eller att de 

tackar nej till högre positioner trots att det beror på att de möter andra villkor i arbetslivet (Franzén & 

Jonsson, 1993). Normen för män är att det räcker med att de är en bra chef eller ledare. Några krav 

utanför detta finns inte för att han ska anses lyckad och duktig.   

 

Få kvinnor i ledande positioner; familj & barn/män 

väljer män/generationsfråga 
På frågan om varför det finns få kvinnor i ledande positioner anser några av adepterna att det beror på 

att kvinnor ändrar sin inställning till karriär efter att de fått barn. En tror att det gör att kvinnor har 

svårare att värdera sig själv när de ska tillbaka till arbetslivet efter föräldraledighet. En annan tror att 

kvinnor inte är beredda att ge upp familjen för att satsa på en topposition. De flesta tror dock att det 

beror på att normen för chef och ledare är man. De menar också att manliga chefer tillsätter män. Dessa 

båda argument stämmer överens med vad Holgersson (2003) kommit fram till i sin forskning. Jag 

uppfattar att dessa adepter insett att denna struktur råder och att den är tydlig för dem. Det gör också att 

de kan förhålla sig kritiskt till detta och utmana strukturen vilket några av dem gjort och de har idag 

höga positioner där de arbetar. Flera adepter menar att många kvinnor idag vill göra karriär och att det 

inte kan bero på att kvinnor inte vill. Däremot anser övervägande del att det delvis är en 

generationsfråga. När nästa generation växer upp och ersätter nuvarande generation kommer det bli 

naturligt att dela på till exempel föräldraskap och även dela på makt. Vilket en adept beskriver: 
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Det är ju samma människor som har alla styrelseuppdrag. De är ju ganska gamla […] 

När de dör kommer det att komma mycket fler kvinnor för den generationen som kommer 

efter är inte lika könsbunden.[…] Det är en generationsfråga.  

 

Även om de på många sätt har insikt om hur strukturer och normer styr har de en förhoppning om att 

dessa ska försvinna med nästa generation. Den forskning som genomförts (Holgersson, 2003; Franzén 

& Jonsson, 1993) pekar på att strukturer kvarstår trots att nya generationer tagit över. Män väljer män 

och en kompetent chef eller ledare är fortfarande förknippat med man. (Holgersson, 2003). Det är i 

organisationers strukturer det måste ske förändringar (Franzén & Jonsson, 1993). En av adepterna 

uttryckte sig om ett framtida scenario när jämställdhet råder på högre positioner: 

 

Det man skulle vilja är ju att man inte ens ska behöva ta upp frågan. 

Det ska ju vara en självklarhet. Då har man ju nått jämställdhet. 

 

Slutkommentar 
Jag började detta avsnitt med att konstatera att programmet för de flesta adepter har varit framgångsrikt. 

De förbättringar adepterna givit förslag på i intervjuerna har jag tagit upp under varje tema. 

Avslutningsvis vill jag kommentera att det i mentorsprogrammet inte finns någon uttalad del, 

föreläsning, som handlar om de strukturer som gör att kvinnor har svårare att nå höge positioner. Jag 

tror det beror på att det, som Franzén & Jonsson (1993) menar, är svårt att i vardagen se att strukturer är 

ett hinder för kvinnor att komma vidare i karriären. Zonta Internationals arbete utgår från att stärka 

kvinnors ställning i världen och i den bemärkelsen är denna fråga ett implicit ställningstagande. Det 

skulle bli mer effektivt om de även har ett explicit ställningstagande i själva programmet. Detta för att 

forskningen säger att kvinnor med insikt i de strukturella hinder de möter i arbetslivet har större chans 

till höga positioner (Avotie, 2008, Franzén, 1996, Höök, 1995). Det betyder också att när dessa hinder 

blir tydliga är det lättare för kvinnorna att förstå situationen samt att kunna agera utifrån dem. Det är 

också angeläget att de har ett kvinnligt nätverk där de kan diskutera dessa hinder för att kunna möta dem 

på ett konstruktivt sätt (Höök, 1995).   
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Slutdiskussion 
Kvinnliga mentorprogram kan vara en mycket bra start för unga kvinnor i karriären och riktigt effektiva 

blir de om det i mentorprogrammet ingår en övergripande genusutbildning (Avotie, 2008, Höök, 1995, 

Franzén, 1996, Wahl m.fl, 2001). Det är viktigt då kvinnor har olika mycket kunskaper om rådande 

strukturer och normer. Något som framkommit i denna studie är att en del kvinnor har helt klart för sig 

att de har andra förutsättningar än män att nå ledande positioner, medan andra inte har fått den insikten 

ännu och anser att det beror på kvinnors egna val. Det är angeläget att de strukturer och normer, som 

forskningen visat gäller, blir synliga. Det är först när de blir synliga som det går att förändra dem. 

 

Enligt Hirdman (1988) har vi idag en norm som säger att kvinnor har huvudansvar för familj och hem. 

Alla kvinnor socialiseras in i att ta ansvar för sina medmänniskor och att visa hänsyn. Männen 

socialiseras till att vara handlingskraftiga och ta för sig. Det är på det viset våra genuskontrakt formas. 

Det är inte tillåtet för män att visa känslor och svaghet. Kvinnor som visar handlingskraft och tar för sig 

blir ofta bedömda som egotrippade, ansvarslösa och känslokalla. De genuskontrakt som vi idag följer är 

inte särskilt moderna men enligt forskningen har det har skett en förändring de senaste decennierna i 

organisationer, dock går det långsamt. Det kommer inte att lösa sig när nästa generation tar över 

makten, vilket många av adepterna har en förhoppning och tro om. I så fall skulle det redan idag vara 

jämställt. Det finns en tröghet i att förändra normer och strukturer vilket sociologen Göran Ahrne (2007) 

beskriver och att vi som sociologer måste distansera oss ifrån talet om att allt är nytt och förändras i 

snabb takt. I Sverige tenderar vi att luta oss tillbaka eftersom många länder ser oss som en god förebild 

för jämställdheten och att vi kommit långt. Att vi i Sverige kommit långt är något som även en 

övervägande del av adepterna anser samtidigt som de ser att strukturella hinder finns. Den gällande 

strukturen är att män fortfarande har makten.  

 

Många av adepterna ansåg att kvinnor behandlas annorlunda än män i arbetslivet. En av orsakerna till 

detta är att det i organisationer finns den könsstruktur som Wahl med flera (2001) redogjort för 

nämligen 1) den antalsmässiga fördelningen mellan kvinnor och män 2) grad av segregering mellan 

könen i sysslor, yrken och positioner samt 3) den hierarkiska fördelningen mellan könen, vem som har 

makt och inflytande. Det är därför bra att ha en kvinnlig mentor som själv har erfarenheter av detta och 

vet hur man kan hantera det. En av strukturerna i organisationerna är, som adepterna också påpekar, att 

män väljer män och att normen för ledare är man. Det är också något vi ser i våra tidningar och på TV 

vilka som styr våra företag och män som uttalar sig i viktiga frågor och som har makt att göra det. Det 

är vår vardag och därmed normer vi sällan ifrågasätter. För en del kvinnor blir omvärldsstrategin (Wahl 

m.fl., 2001) ett sätt att hantera detta för att behålla sin självkänsla, att se strukturen och normen i 

omvärlden och förstå att den inte är kopplad till person. 
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Isärhållandet och hierarkin mellan män och kvinnor är fortfarande stark. Generellt kan man säga att män 

fortfarande har en starkare tillhörighet i offentligheten och kvinnor en starkare tillhörighet i den privata 

sfären, det vill säga de arbetar under männen och i familjen. Att kvinnor då ska isolera sig i kvinnliga 

nätverk och mentorprogram kan vara lite svårt att se nyttan med. Jag anser att det är en bra början för att 

kvinnor ska veta vilka strukturer som gäller och finns idag. Utifrån det kan de på ett konstruktivt sätt ta 

sig an problematiken. Kvinnor ska genom den kritiska blicken se genuskontrakten och vara villiga att 

ändra på dem via den kritiska rösten (Höök, 1995). De ska vara uppmärksamma på att inte fördöma 

andra kvinnor i de nu rådande kontrakten eftersom det legitimerar dessa. Detta sker genom till exempel 

inordning (Lindgren, 1999), där kvinnor anpassar sig till gällande genussystem och inte ifrågasätter det. 

Det sker också när de använder den positiva strategin, när de utnyttjar sin minoritetssituation och 

underordningen till personliga fördelar. Faran är dock att det blir ett kvinnoproblem som endast 

diskuteras mellan kvinnor och att det då blir kvinnors ansvar att lösa problemet. För att undvika det och 

bryta isärhållandet är det viktigt att män också får insikt om de strukturer och genuskontrakt som råder. 

Det är lika svårt för män som för kvinnor att se dessa när de uppfattas som normala och tillhörande 

vardagen. För att män ska kunna vara med och förändra ska de också få veta vilka nackdelar denna 

struktur för med sig. Det är dynamik som ligger bakom de lönsammaste företagen och dynamik kan 

aldrig uppstå i en homogen grupp där alla tycker lika och har samma typ av bakgrund (Lindelöw, 2008). 

Isärhållandet ska minskas för att nå dessa fördelar. Män och kvinnor behöver ingå i varandras olika 

nätverk och även delta i gemensamma mentorprogram. Det menar jag skulle hjälpa män i ledande 

positioner att lyfta blicken och se att det finns en mängd kompetenta personer att tillgå när de ska 

tillsätta nya ledare och chefer. Det går inte längre att skylla på att kvinnor inte vill eller inte kan.  

 

Denna studies resultat har många likheter med andra utvärderingar som gjorts av kvinnliga 

mentorprogram. Det som skiljer de utvärderade programmen jag tagit del av och Stockholm Zonta VI 

program är att det är ett externt program som inte har en grund i en organisations jämställdhetsarbete 

och att de enbart har kvinnliga mentorer. Genom detta har jag i min studie kunnat förtydliga vikten av 

att ha kvinnliga mentorer i ett kvinnligt mentorprogram. Adepterna har beskrivit att de kvinnliga 

mentorerna ger ytterligare en dimension över den yrkesmässiga. Denna dimension är den kvinnliga 

erfarenheten av att göra karriär och hantera strukturer både privat och i organisationer.   

 

För vidare forskning skulle jag gärna leta fram ett företag som framgångsrikt, via en arena där kvinnor 

och män kan mötas för att vidga sina nätverk och utbyta erfarenheter, har åstadkommit en jämnare 

fördelning av makt i företaget. Det skulle vara intressant att veta hur de gjort för att lyckas med det. 

 

En annan intressant forskning utifrån min studie är att ta reda på hur många kvinnor, vilka deltagit i 

denna typ av program och därmed har en tanke om karriär, som anser att nästa generation ska kunna 
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åtgärda jämställdheten på alla nivåer. Om en stor del av dessa kvinnor anser det vill jag ta reda på hur 

det kommer sig att de förlitar sig på att nästa generation ska ordna detta då tidigare generationer inte 

kunnat ordna det. Vad är det som gör att de har den förhoppningen? Kan detta i så fall vara ett hinder i 

jämställdhetsarbetet?  

 

Avslutningsvis vill jag säga att jag ser organiserade mentorprogram för kvinnor som en bra början att få 

jämställdhet på ledande positioner och har en förhoppning om att Maud Olofsson ska lyckas öka 

andelen kvinnor i maktsfären genom sitt projekt. 
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