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Abstract 
 
The purpose with this study is to explore how mentoring and its three functions, career 

development, social support and as a role model are used at a Swedish accounting firm, BDO. 

We have used case study as a design and our case is BDO.  The empirism were collected by 

semistructured interviews with two mentors and three trainees. For deeper knowledge about 

BDO, internal and external memorandums have also been analyzed.  

 

Mentoring and its three functions, career development, social support and as a role model, were 

all found in the accounting firm BDO. But we will call the three functions, social learning, role 

model and career support. The conclusion of the study is that mentoring at BDO are more like a 

process then a cycle where the three functions are linked by a institutionalization process were 

feedback and reflection are made during every function.   

 

This case study is written in Swedish.  
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Sammanfattning 
 

Syftet med studien var att undersöka mentorskapets tre funktioner, karriärutveckling, social 

support och som förebild, på en svensk revisionsbyrå, BDO AB. Detta gjordes genom en 

fallstudie där BDO definierades som fall. Empiri samlades in genom semistrukturerade intervjuer 

med två mentorer och tre lärlingar från organisationen. För djupare kunskap om BDO 

analyserades även interna och externa dokument från organisationen. Tolkningen av empirin 

skedde genom en analysmodell som växte fram med hjälp av tidigare forskning.   

 

Mentorskapets tre funktioner, karriärutveckling, social support och som förebild, påträffades på 

revisionsfirman. Efter gjord analys ansåg vi dock att funktionerna på BDO istället bör benämns 

som social inlärning, förebild och karriärstöd. Det livslånga lärandet som i vår första modell 

beskrevs som det som knöt ihop mentorskapet har i den nya modellen, som växte fram efter 

analysen, ersatts med en institutionaliseringsprocess. Detta då vi ser mentorskapet på BDO som 

en process där mentorskapets funktioner, social inlärning, förebild och karriärstöd, uppkommer i 

olika skeden av lärlingens första period inom organisationen. Funktionerna knyts samman av en 

institutionaliseringsprocess där feedback och reflektion görs i varje funktion.  
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1 Inledning 
 

Hur människor inhämtar kunskap och hur människor lär sig sitt yrke är intressanta områden att 

studera utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Revisor är ett yrke som befinner sig i en 

utvecklingsfas vilket innebär att lärandet ses som en viktig del framförallt i början av en revisors 

karriär. Ordförande i FAR, Anna-Clara af Ekenstam, berättar i Framtidens karriär- Civilekonom 

(Winroth 2013) att revisionsyrket till en början handlar om att säkerställa och att verifiera det 

som bolagen redovisat har skett på ett korrekt sätt. Efter att revisorn fått mer erfarenhet av yrket 

kommer rollen som revisor också att utvecklas till att handla mer om problemlösning. En 

utveckling som setts av ordförande i FAR är att revisorerna specialiserar sig inom specifika 

områden, vilket hon menar handlar om att redovisningsfrågorna blivit svårare för revisorn att 

hantera men även att omvärlden de befinner sig i blivit allt mer komplex (Winroth 2013). 

Utvecklingen inom revisionsbranschen går mot en anpassning till att internationella regelverk 

måste följas. Utöver detta har även mer mjuka parametrar fått ta plats inom revisionsyrket vilket 

har resulterat i att revision idag handlar om mer än balans- och resultaträkningar. Idag är 

utvecklingsfrågor och CSR- arbeten exempel på mjuka parametrar som blivit en naturlig del av 

revisorernas arbete (Winroth 2013).  

 

Som framgår i artikeln (Winroth 2013) förändras organisationers vardag allt mer frekvent vilket 

leder till att en utveckling av lärandet och revisorernas kunskap har fått ta större plats. Därmed 

blir det organisatoriska lärandet allt viktigare. Detta då organisatoriskt lärande går ut på att 

organisationer ska bygga upp strukturer för att kunna förbättra och effektivisera organisationen 

(Easterby-Smith & Lyles 2008). Förändringarna ställer även krav på att organisationers 

medlemmar måste lära sig nya färdigheter, anpassa sina identiteter till de föränderliga kraven och 

jobba över kulturella gränser (Kram & Hall 1989). I detta fall kan det organisatoriska lärandet på 

så sätt handla om hur organisationer bygger upp stukturer för att kunna effektivisera lärandet 

vilket exempelvis kan göras genom mentorskap. Enligt St- Jean (2011) kan mentorskapet delas in 

i tre funktioner. Dessa funktioner benämns som stöd i karriärutvecklingen och social support men 

även att mentorn kan fungera som en förebild (St-Jean 2011). Det är utifrån dessa tre funktioner 

som denna studie kommer att studera mentorskapet.  

 

Då samhället och organisationer förändras i en allt snabbare takt skapas en ökad efterfråga på 

mentorsrelationer. Detta då människor har mindre tid att anpassa och lära sig organisationen då 

den är i ständig förändring (Swap, Leonard, Shields & Abrams 2001). Livslångt lärande har 

därmed blivit ett begrepp som nämnts i dessa sammanhang. Tanken med livslångt lärande är att 

det utmanar de grundläggande stukturer som utbildningssystemet är uppbyggt av men även hur 

lärandet i arbetslivet sker. På så sätt blir det att begreppet livslångt lärande har för avsikt att 

tydliggöra hur kunskap och lärande kan ses (Larsson 1996).  

1.1 Lärande och mentorskap  

 

Lärandet är en naturlig del av livet och är en process som ständigt pågår. Larsson (1996) tar upp 

att ständiga tolkningar av den omvärld som människan befinner sig i sker. Larsson (1996) 

förklarar att tolkandet inte är något som individer väljer att göra vid specifika tillfällen utan är 

något som sker automatiskt. Dessa olika tolkningar är vad som sedan kallas för vår personliga 
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kunskap och att lärandet på så sätt kan definieras som vår tolkning av att något förändras. Larsson 

(1996) har haft fokus på det livslånga lärandet som bygger på två principer. Den första principen 

handlar om att lärandet fortsätter även efter ungdomsåren och den andra principen handlar om att 

lärandet inte bara sker genom utbildningar utan också i arbetslivet och i vardagen (Larsson 1996). 

Lärandet är alltså något som kan hämtas in i de mest alldagliga situationer, så som i ett möte i 

korridoren till att en konversation överhörs på bussen. På så sätt kan lärandet ske även när avsikt 

att lära inte finns (Swap et al. 2001). Precis som i övriga livet är lärandet och kunskapen något 

som tillhör organisationers vardag och på så sätt även något de måste handskas med, vilket kan 

göras med hjälp av organisatoriskt lärande (Easterby-Smith & Lyles 2008).  

 

En viktig del av mentorskapet är lärandeprocesser i organisationerna. Wanberg, Walesiska och 

Hezlett (i Marcinkus Murphy 2012) beskriver tre typer av lärande som kan uppkomma ur en 

mentorsrelation. Det första lärandet kallas det kognitiva lärandet, som förstärker strategiska eller 

underförstådd kunskap. Det finns även lärande som förbättrar tekniska eller motoriska 

färdigheter, vilket kallas kunskapsbaserat lärande. Det sista lärandet är det effektivitetsbaserade 

lärandet, som kan handla om attityder eller bara ett lärande som motiverar (Marcinkus Murphy 

2012). Inom organisationer finns det formellt och informellt mentorskap (Viator 2001). Det 

formella mentorskapet innebär att organisationer rekryterar och väljer mentorer som ska ingå i 

programmet. Dessa mentorer försöker sedan matchas ihop med en lärling så att effektiviteten av 

relationen ska bli så hög som möjligt. Det informella mentorskapet innehar inte denna typ av 

rekryteringsprocess då matchning förekommer naturligt då medarbetare inom organisationen 

frivilligt bildar relationer. Exempelvis kan det vara att lärlingen söker råd och stöd hos en 

förebild, vilket kan vara inom samma eller en helt annan organisation. De två olika mentorskapen 

kan även variera över tid. En informell relation är oftast livslång medan det formella 

mentorskapet är över en tidsbestämd period (Viator 2001; Weinberg & Lankau 2010). I denna 

studie kommer fokus att ligga på det formella mentorskapet. I Weinberg och Lankaus studie 

(2010) visade det sig att formella mentorsprogram är effektiva att använda sig av då de anställdas 

engagemang för organisationen inte påverkade hur mentorn kunde guida den nyanställda. Men 

det framgick att de mentorer som kände ett större engagemang för organisationen även engagerad 

sig mer för mentorprogrammet. Därmed bör organisationen försöka identifiera de anställda med 

störst engagemang till organisationen och låta dem agera som mentorer. Weinberg och Lankaus 

studie (2010) tog även upp att den totala tiden som mentorn och lärlingen spenderade ihop 

spelade roll men att innehållet av tiden var relevant för lärandet (Weinberg & Lankaus 2010).  

 

Herbohn (2004) fann likt Scandura och Viator (1994) att mentorskapet inom revisionsyrket 

uppträder i tre separata funktioner, karriärutveckling, social support och som förebild. 

Mentorskapet är, enligt Herbohn (2004), viktigt för revisorers tillfredställelse på jobbet. 

Herbohns (2004) resultat visar att oerfarna revisorer som hade mentorer var signifikant mer 

tillfredställda med deras överordnades handlingar. De som deltog i ett mentorsprogram hade 

också en högre tillfredställelse med befordringsmöjligheter och den sociala mentorssupporten 

associerades med en hög tillfredställelse hos kollegorna. 
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1.2 Problemformulering och syfte  

 

Som påvisas i referensramen har studier gjorts kring både lärande och mentorskap, där flertalet av 

studierna är gjorda på den amerikanska marknaden (Kram 1983; Kolb 1984; Kram & Hall 1989; 

Scandura & Ragins 1993; Swap, Leonard, Shields & Abrams 2001; Viator 2001; Lankau & 

Scandura 2002; Wasburn & Crispo 2006; Kolb. A & Kolb. D 2009; Liu Xu & Weitz 2011; 

Weinberg & Lankau 2011; Marcinkus Murphy 2012). I denna studie ska lärande, mentorskap och 

revisionsyrket kopplas samman och studeras ur en svensk kontext. Detta för att undersöka hur 

mentorskapets tre funktioner, karriärutveckling, social support och som förebild, används på 

revisionsbyrån BDO AB (BDO). Detta kommer att studeras ur ett helhetsperspektiv där både 

organisationens, mentorns och lärlingens perspektiv fångas upp. Detta för att skapa en förståelse 

för hur mentorskapet och dess tre funktioner kan bidra till det livslånga lärandet.   

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka mentorskapets tre funktioner, karriärutveckling, social 

support och som förebild, på en svensk revisionsbyrå, BDO. 

 

Studien kommer i nästa kapitel (2 Mentorskap - ett sätt att lära) djupare gå in på tidigare 

forskning om mentorskap och lärande. Därefter följer en metodbeskrivning av denna studie (3 

Tillvägagångssätt och mentorskap), varefter vår empiri kommer att presenteras (4 Från teori till 

praktik). En analys kommer sedan presenteras (5 Analys av mentorskapet på BDO) och studien 

avslutas med en diskussion kring våra konklusioner (6 Konklusion). 
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2 Mentorskap - ett sätt att lära 
 

I kapitel 2 Mentorskap - ett sätt att lära, kommer mentorskapet att förklaras för att kunna skapa en 

förståelse för dess innebörd. Enligt denna studie ses mentorskapet som ett sätt att lära vilket gör 

att kopplingar till det livslånga lärandet kommer att tydliggöras. Mentorskapet har enligt tidigare 

studier delats in i tre funktioner, karriärutveckling (2.1 Mentorskapet som karriärutveckling), 

social support (2.2 Mentorskapet som social support) och som förebild (2.3 Mentorskapet som 

förebild). Referensdelen kommer sedan mynna ut i en analytisk modell (2.4 Modell) som 

kommer användas för att analysera det empiriska materialet. 

 

En välrefererad forskare inom mentorskap är Kram. Kram (1983) beskriver mentorskapet som en 

relation där en äldre eller mer erfaren organisatorisk medlem ger vägledning till en mindre 

erfaren person. Kram menar att mentorsrelationer har stor potential att underlätta 

karriärutveckling och social utveckling för lärlingen genom att klara av primära 

utvecklingsuppgifter. Kram delar in mentorskapet i två funktioner, en karriärfunktion och en 

socialfunktion. Att mentorskapet består av dessa två funktioner har även framkommit i en studie 

av Tepper, K., Shaffer och Tepper, B. (1996). Inom karriärfunktionen ingår det att mentorn ska 

ge sponsorskap, exponera och synligöra, coacha och skydda lärlingen. Detta sker genom att 

lärlingen får utmanande uppgifter och assisteras av mentorn i att lära sig organisationens liv och 

förbereds för avancemang. Inom den sociala funktionen ska mentorn verka som en förebild, ge 

acceptans och bekräftelse, rådgivning och vänskap till lärlingen. Detta sker genom att lärlingen 

supportas i utvecklingen av sin kompetens, självförtroende och effektivitet i sin roll i 

organisationen (Kram 1983).  

 

Mentorskapet består enligt Kram (1983) av fyra faser. En inledande fas där relationen mellan 

mentorn och lärlingen börjar, en utvecklande fas där funktionerna som erhålls genom relationen 

expanderas till max, en separationsfas där den etablerade grunden för relationen ändras väsentligt 

genom strukturella ändringar i organisationens kontext och/eller av sociala ändringar och en 

omdefinieringsfas då relationen tar en ny form som starkt skiljer sig från den föregående eller 

avslutas helt (Kram 1983). I denna studie kommer den inledande fasen och den utvecklande fasen 

att vara i fokus, detta då empirin endast erbjuder access till dessa faser. I den inledande fasen 

framträder en stark positiv bild för lärlingen där mentorn beundras och respekteras för dess 

kompetens och kapacitet att ge support och vara vägvisande. I denna bild blir mentorn ett objekt 

för en positiv identifikation och ses som någon som vill stödja lärlingens försök att fungera 

effektivt i organisationens värld. Med tiden uppfattas mentorns uppträdande som inbjudande och 

stödjande vilket gör att lärlingen börjar känna sig omhändertagen, stöttad och respekterad av 

någon som är beundrad och som kan ge viktiga karriärfunktioner samt sociala funktioner. Under 

utvecklingsfasen testas ständigt de positiva förväntningar som lärlingen fick med sig från 

inledningsfasen mot verkligheten. Vanligtvis framkommer karriärfunktionen först när mentorn 

ger lärlingen utmanande uppgifter, coachar, exponerar och synliggör, skydd och/eller 

sponsorskap. När banden stärks uppkommer den sociala funktionen som inkluderar att mentorn 

ska vara en förebild, acceptera och bekräfta lärlingen samt att mentorn kan ge rådgivning och 

vänskap. Karriärfunktionen beror på mentorns organisatoriska rang, ämbete och erfarenhet 

medan den sociala funktionen beror på graden av tillit, ömsesidighet och intimitet som 

karaktäriserar relationen mellan mentorn och lärlingen (Kram 1983). 
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Scandura och Ragins (1993) studie bygger vidare på Krams (1983) teorier om organisatoriskt 

mentorskap. Scandura och Ragins lägger, till skillnad från Kram, mentorn som en förebild som 

en egen funktion. I studien presenteras och förklaras därmed mentorskapet som tre 

stödfunktioner, karriärutveckling, social support och som förebild (Scandura & Ragins 1993). 

Fowler och O’Gorman (2005) studie visade att lärlingar och mentorer hade liknande 

uppfattningar om vilka funktioner mentorskapet gav. Detta resulterade i en lista med åtta 

funktioner som var personlig och emotionell vägledning, coachning, försvar, karriärutveckling, 

strategiska råd, underlättande av lärande, vänskap och funktion. Dessa funktioner har många 

likheter med Krams (1983) och Scandura och Ragins (1993) resultat men har i Fowler och 

O’Gormans (2005) studie delats upp i fler kategorier. I denna studie ligger fokus på de tre 

funktionerna karriärutveckling, social support och som förebild, då övriga kategorier som 

uppkommit anses innefattas av dessa tre funktioner. 

 

En mentor kan ge vägledning i form av tid, ansträngning, kunskap, stöd och återkoppling. På 

detta sätt kan mentorskapet ur lärlingens perspektiv liknas vid ett lärande partnerskap mellan två 

personer med olika erfarenhet och med potential att nå nytt lärande, nya insikter samt personlig 

utveckling (Weinberg & Lankaus 2010). Mentorskap handlar alltså om att skapa ett samspel 

mellan två personer i en lärande allians (Poulsen 2006). Mentorns viktigaste roll blir på så sätt att 

fungera som medlare för att skapa inlärningsmöjligheter samt öppet presentera sina egna 

reflektioner kring situationen inför lärlingen. Mentorn kan även använda sina egna reflektioner 

för att utveckla sig själv i dennes arbetsuppgifter. Då dessa reflektioner görs skapas nya insikter 

som har värde både för mentorn och för lärlingen. På så sätt fungerar mentorskapet som ett sätt 

att lära för båda parter (Poulsen 2006). Mentorskapet kan även ur ett organisatoriskt perspektiv 

fungera som en strategisk utvecklingsverksamhet som stödjer organisationens vision, mål och 

värderingar (Poulsen 2006). 

I studien av Marcinkus Murphy (2012) beskriver Wanberg, Walesiska och Hezlett att 

mentorsrelationer kan byggas upp av olika läranden, kognitivt lärande, effektivitetsbaserat 

lärande och kunskapsbaserat lärande. En mentorsrelation som bygger på kognitivt lärande 

försöker förmedla organisationens ståndpunkt i berörda frågor, vilket kan liknas vid mentorn som 

förebild. I det kunskapsbaserade lärandet, vilket kan liknas vid mentorn som social support, 

fungerar mentorn mer som en lärare som utbildar och utvecklar lärlingen. Medan det i det 

effektivitetsbaserade lärandet kan mentorn bland annat påverka hur lärlingen ser på sig själv och 

sitt sätt att agera för att sedan kunna utvecklas vidare. Från det effektivitetsbaserande lärandet kan 

paralleller dras till mentorn som karriärutvecklare. Det lärande som mentorskapet ger lärlingen 

kommer i stor utsträckning vara samma bild som mentorn har av organisationen. Enligt Meyer 

och Rowan (1991) kan detta även definieras som institutionalisering, det vill säga att det skapas 

strukturer för att ge medarbetarna samma bild av organisationens etik, värderingar och kultur. På 

så sätt blir det individuella lärandet ett organisatoriskt lärande som ger kunskap om hur och 

varför organisationen fungerar som den gör. Detta leder till att mentorsrelationerna kan betraktas 

som ett strategiskt verktyg där gemensamma värderingar som förbättrar det organisatoriska 

lärandet skapas (Marcinkus Murphy 2012). 

Eftersom vardagslärandet är det som dominerar i våra liv får skillnader i denna form för lärandet 

en avgörande roll när det gäller skillnader mellan människor och dess kunskap. Den som redan 

har utbildning deltar mer i vuxenutbildningar än de som inte har utbildning. Detta leder till att 

den som har en högre utbildning är den som tar åt sig mest av de utbildningar som ges. Dessa 
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olika sätt att hantera och ta åt sig av lärandet kan leda till att utbildningsklyftor skapas. Det bör 

dock kommas ihåg att det erbjuds möjlighet att lära för även för dem som inte har utbildning. På 

1970-talet utvecklade The United Nations Organization for Education, Science and Culture 

(UNESCO) livslångt lärande, enligt Rubenson (1996). Livslångt lärande skulle vara 

utgångspunkten för hur utbildningssystemet borde organiseras. Men begreppet har utvecklats i 

takt med samhället och är i dag nästan en ideologi vars syfte är att individen ska lära och 

självförverkliga sig under hela livstiden och inte endast under en kort period i barn och 

ungdomsåren i form av skolväsendet. Det livslånga lärande behöver inte vara organiserat men det 

bygger enligt Rubensson (1996) på att individen styr sitt lärande på ett medvetet och avsiktligt 

sätt. År 1972 satte UNESCO upp fem punkter som skulle definiera vad livslångt lärande var samt 

vilken kunskap de ville fokusera på (Rubenson 1996). Enligt Andersson och Bergstedt (1996) är 

de fem punkterna följande; 

 

1. Pågår under människans hela liv. 

2. Leder till ett systematiskt förvärvande av, förnyelse av samt komplettering av 

kunskaper, färdigheter och attityder, något som nödvändigt görs av de kontinuerliga 

förändringarna i människors levnadsbetingelser 

3. Ytterst främja varje människas självförverkligande. 

4. Vara beroende av en ökad förmåga och en ökad motivation hos människor att 

engagera sig i självstyrda inlärningsaktiviteter.  

5. Erkänna alla slag av en pedagogisk påverkan av formellt, icke-formellt som informellt 

slag 

(Andersson & Bergstedt 1996, ss 

105-106) 

 

Studien av St-Jean (2012) visar att det kan vara svårt att strukturera den kunskapsöverföring som 

organisationer vill komma åt med hjälp av mentorskapet, men mentorskapet bidrar ändå till att 

stödja kunskapsöverföringen. Cunningham och Hillier (2012) studie visade att 

mentorskapsrelationer har en framträdande betydelse för det informella lärandet som sker inom 

organisationer.  Författarna Swap et al. (2001) menar att mentorskap och berättandet kring 

organisationen kan hjälpa till att överföra de anställdas kunskap. Denna överföring är starkast då 

mentorn själv är en del av organisationen och på så sätt kan bära vidare kunskapen genom 

exempelvis berättandet. Men alla mentorer vet inte hur de ska föra vidare den kunskap de 

besitter, vilket kan bygga upp ett gap mellan mentorn och lärlingen. Andra faktorer som kan 

bygga upp gap i relationen är brist på kommunikation men även att mentorn känner att lärlingen 

saknar grundläggande baskunskaper. Detta kan enligt studien leda till att mentorn bygger upp en 

frustration gentemot lärlingen (Swap, et al. 2001). St-Jean (2012) tar upp vikten av att mentorn 

konfronterar lärlingens idéer och förslag då det hjälper till i lärlingens utveckling av sin egen 

kunskap och reflektion. Detta kan vara av extra vikt när de befinner sig i problemlösande 

situationer då reflektionen hjälper lärlingen att utveckla sin förmåga kring problemlösning. 

Denna förmåga kan även utvecklas genom att mentorn försöker guida lärlingen genom 

situationen och att mentorn själv kommer med förslag på lösningar för att dela med sig av sitt 

tankesätt. St- Jean (2012) hävdar att tillit för sin mentor är viktigare än framtida 

karriärmöjligheter och stimulation då det är en grundförutsättning för lärlingen ska bygga upp en 

bra relation till sin mentor.  
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Mentorskapet har bland annat använts inom revisionsbranschen för att ta hand om nya 

medarbetare och kollegor. I Herbohn studie (2004) presenteras mentorskapet ur tre funktioner. 

Dessa tre funktioner, som nämnts tidigare, är karriärutveckling, social support och som förebild 

(Herbohn 2004). Generellt sett kommer en mentor som tillhandahåller ett komplett utbud av 

mentorskapets tre funktioner att ge ett mer värdefullt mentorskapsstöd till sin lärling, vilket 

resulterar i fler utvecklingsfördelar och i en positivare mentorskapsrelation (Weinberg & Lankaus 

2010). Studien av Horvath, Wasko och Bradley (2008) visade att individer är mer intresserade av 

organisationer som erbjuder mentorskap som innefattar en överordnad mentor, frivilligt 

deltagande och organisationer där de får välja mentor samt där mentorskapet fokuserar på att ge 

karriär- och social support (Horvath, Wasko & Bradley 2008). Så förutom att mentorskaps 

program påverkar lärlingars lärande, karriäravancemang och genererar en lägre benägenhet för 

lärlingar att lämna organisationen kan programmet även användas som rekryteringsverktyg. Detta 

då individer attraheras av mentorsprogram (Horvath, Wasko & Bradley 2008).  

  

Mentorsprogram blir ett sätt att lära lärlingen hur organisationens strukturer är uppbyggda, men 

fungerar även som ett sätt för mentor att skapa reflektion över sina dagliga uppgifter. När 

reflektion sker genom aktivt ingripande är det både en konsekvens och en orsak av överraskelse 

(Schön 1991). När mentorn stöter på reflektion i praktiken kan en osäkerhet upplevas då 

mentorns ramar och referensram ifrågasätts, vilket leder till att mentorn kritiskt kan granska och 

ändra sitt beteende och sin kunskap. Enligt Schön (1991) kan denna interna granskning leda till 

att mentorn bidrar till det organisatoriska lärandet. De som påbörjar en ny karriär är oroliga över 

om deras kunskap för jobbet är tillräcklig. Men även hur deras möjligheter för att lyckas ser ut 

och hur väl de kommer förstå och kunna navigera i den nya organisationens kultur. En 

mentorsrelation kan på så sätt underlätta lärlingens ingång till den nya organisationen och dennes 

nya roll, men även hjälpa lärlingen att förstå och anpassa sig till den nya organisationens kultur 

(Wasburn & Crispo 2006). 

2.1 Mentorskapet som karriärutveckling 

 

I karriärutvecklingsfunktionen uppstår ett yrkesinriktat stöd när en mentor stödjer lärlingen i att 

utföra sitt jobb. Specifikt ger en mentor yrkesutveckling till lärlingen genom stöd när det gäller 

att lära de operativa funktionerna av organisationen och förbereda lärlingen för en 

karriärutveckling. Karriärutvecklingen som mentorer ger kan bestå av lektioner som hjälper 

lärlingen med nuvarande projekt samt att förbereda denne för antingen sidled eller uppåtriktad 

rörelse inom organisationen (Weinberg & Lankaus 2010).  

 

Lärlingens individuella lärande kan enligt Lankau och Scandura (2002) förklara hur mentorns 

funktioner påverkar jobbattityder. Relationell inlärning i arbetet fann Lankau och Scandura i sin 

studie förmedla relationen mellan karriärutvecklingssupport och jobbtillfredsställelse. 

Karriärutvecklingssupport som gavs från mentorn ökade lärlingens förståelse för dennes 

jobbsituation som genererade en mindre förvirring kring de förväntningar som fanns på lärlingens 

roll i organisationen och på så sett gavs det en större tillfredställelse på jobbet (Lankau & 

Scandura 2002). Enligt Wasburn och Crispo (2006) kan mentorer ge både karriärutveckling och 

social support. Genom mentorers erfarenheter och position inom organisationen, kan mentorer 

förbättra lärlingens karriär genom att sponsra dem, göra dem synliga inom organisationen, coacha 

dem, skydda dem och försäkra att lärlingen ges utmanande uppgifter där de blir 
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uppmärksammade (Wasburn & Crispo 2006). Lärande på jobbet underlättas därmed i 

organisationer med starkt tillväxtklimat som karaktäriseras av god tillsyn, avancemang potential 

och självständighet. Dessa egenskaper inbjuder då till en chans att växa och utvecklas på jobbet 

och bidra till det livslånga lärandet. Det bör dock kommas ihåg att det livslånga lärandet inte är 

något som sker automatiskt utan är något som måste vårdas i en supportande lärande miljö, enligt 

Kolb (1984). 

 

St-Jean (2011) fann fyra funktioner som innefattas av karriärstödfunktionen, dessa är integration, 

informationssupport, konfrontation och guidning. Mentorn underlättar integrationen av lärlingen i 

organisationen och näringslivet genom att integrera lärlingen i organisationen och presentera 

denne för affärskontakter som kan vara intressanta (St-Jean 2011). Betydelsen av delaktighet i 

målformulering, planering och verksamhetsutveckling är viktiga faktorer för att lärlingen ska 

integreras in i organisationen. Ellström (1996) menar att om de anställda får vara med och 

formulera målen leder det till att de skapas villkor för hur deras handlande skall se ut, men även 

att det gör det lättare för individerna att arbeta för att uppfylla målen då de förstår och accepterar 

dem. Informationssupporten sker då mentorn ger lärlingen information genom att förmedla olika 

typer av personlig kunskap som inkluderar affärskap, lagar som bör kännas till, användbar 

information om marknaden och så vidare (St-Jean 2011). Ellström (1996) tar upp att betydelsen 

av information och av fördjupande teoretiska kunskaper är en faktor som skapar lärande 

arbetsplatser. Detta då uppdaterad information och kunskap är relevant för att kunna fatta 

korrekta beslut samt att det krävs tillräckligt med kunskap för att kunna lösa de problem som 

uppstår (Ellström 1996). Det är viktigt att mentorn konfronterar lärlingens idéer för att hjälpa till 

att fördjupa lärlingens reflektion. Denna konfrontation uppkommer i en problemlösningskontext 

där lärlingens tro, attityd eller vanor hindrar lärlingen att nå sitt mål och görs till en del av 

problemet istället för lösningen. Vid problemlösning hjälper mentorn lärlingen att förstå 

problemet och vid behov guidar mentorn lärlingen till förslag och råd för att hitta en lösning (St-

Jean 2011).  

 

En annan viktig faktor för karriärutvecklingen är enligt Ellström (1996) att de som arbetar har 

arbetsuppgifter med hög lärandepotential då det leder till att utmaningar för lärlingen skapas och 

att dess kunskap på så sätt kan utvecklas. Larsson (1996) har beskrivit relationen mellan handling 

och tänkande som att människan i vardagen handlar utan närmare reflektion tills hon stöter på 

något som stör rutinen. Då börjar hon reflektera för att komma vidare. Reflektion blir på så sätt 

ett botemedel för bristande flyt i handlandet, det vill säga att handlingen inte är anpassad till den 

omgivande miljön (Larsson 1996). 

 

Ellström (1996) menar att bristande handlingsutrymme hämmar lärandet på arbetsplatser. Detta 

då det på en arbetsplats ofta utbyts erfarenhet och åsikter men att det sällan reflekteras över de 

handlingar som utförts. Ellström (1996) hävdar att detta leder till att lärandet stannar av. 

Reflektion kan exempelvis göras genom att låta de anställda vara med i uppföljningen och 

utvecklingen av både mål och verksamhet. På så sätt blir betydelsen av erfarenhetsutbyte och 

reflektionen en viktig del av att skapa en lärande arbetsplats för både mentorer, lärlingar och 

övriga anställda inom organisationen (Ellström 1996). 
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2.2 Mentorskapet som social support 

 

Förutom att mentorskapet kan innebära att karriärutveckling ges kan mentorskapet enligt 

Herbohn (2004) även innebära att social support ges. Mentorer ger social support till sina 

lärlingar genom att hjälpa dem att utveckla sin egen identitet inom organisationen och samtidigt 

främja en känsla av självförtroende och effektivitet i lärlingens arbetsroll. Social support kan 

även ges genom acceptans, bekräftelse och rådgivning. Att uppmuntra lärlingen att tala öppet 

samt att ge vänskap genom informella möten som sker dagligen på arbetsplatsen är ytterligare ett 

sätt för mentorn att agera som social support (Weinberg & Lankaus 2010). Resultatet av 

Scandura och Viator (1994) studie visade indikationer på att vara en mentor innebär att engagera 

sig i sociala aktiviteter så som att exempelvis dela med sig av personliga problem och utbyta 

förtroende med sin lärling. Kolb, A och Kolb, D (2009) menar att lärandet blir en viktig process 

för att bli medlem i organisationen och att detta kan ske genom exempelvis en mentorsrelation 

vilket förstärker vikten av mentorns sociala support funktion. Funktionen omfattar socialiseringen 

in i en större gemenskap som innebär medlemskap, identitetsskapande, övergång från nybörjare 

till erfaren genom mentorskapet och erfarenheter av verksamhetens praxis samt utveckling av 

gemenskapen i praktiken då nya medarbetare ersätter de mer erfarna medarbetarna (Kolb, A & 

Kolb, D 2009). Att socialiseras in i ett yrke är en intensiv erfarenhet som ger kunskap och 

skicklighet men också en fundamental omorientering av ens identitet. Omorienteringen av ens 

identitet leder till en besittning av en professionell mentalitet. Denna mentalitet präglas av de 

områden av yrket lärlingen påbörjat, detta inkluderar standarder och etik, det rätta sättet att tänka 

och uppträda, kriterierna som bedömer värden och vad som är bra eller dåligt. Lärandestil är en 

viktig del av yrkesmentaliteten. Detta då lärandestilen representerar den allmänna lärande 

kompetensen som underlättar förvärv av de specifika färdigheterna som krävs för effektivisera 

den nuvarande yrkesrollen (Kolb 1984).  

 

St-Jean (2011) fann fyra funktioner som social support innefattas av. De fyra funktionerna som 

social support kan innefattas av är som reflektor, trygghet, motivation och som en förtrogen 

person. Att vara reflektor innebär att mentorn ger lärlingen feedback på vem han eller hon är och 

deras affärsprojekt.  Mentorn reflekterar bilden på lärlingens förslag som en spegel vilket ger 

lärlingen en personlig lägesrapport där styrkor och svagheter i arbetet identifieras. Mentorn 

skapar trygghet för lärlingen under inlärningsperioden men kan även vara en trygghet då 

lärlingen stöter på hinder och svårigheter i sin arbetsroll. Mentorn fungerar på så sätt som en 

tryckventil som gör det möjligt för lärlingen att minska stress och sätta problem i perspektiv. 

Genom den sociala support som mentorn kan erbjuda motiveras och uppmuntras även lärlingen. 

En följd av detta blir att mentorn hjälper lärlingen att bygga upp självförtroende och ger 

incitament att framhäva dessa. Enligt St-Jeans studie (2011) kan relationen på så sätt liknas vid 

en vänskapsrelation, där lärlingen känner tillit att anförtro sina problem till mentorn (St-Jean 

2011). 

 

I studien Yongmei, Jun och Barton (2011) framkom det att om lärlingen som har en mentor själv 

spelar en aktiv roll i relationen påverkar det hur utfallet av mentorskapet blir. Studien (Yongmei, 

Jun & Barton 2011) påvisar att känslomässiga uttryck och sociala aktiviteter är relaterade till hur 

väl den oerfarne lär sig. Den deltagare som var öppen med sina känslomässiga uttryck upplevde 

även en större tillfredställde med sitt jobb. Den oerfarnes attityd till mentorskapet, 

organisationen, branschen och potentiell karriär påverkade hur pass väl de lärde sig, det vill säga 
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att en positiv inställning till det som mentorskapet kan erbjuda är en grundförutsättning för att 

mentorskapet ska ge något (Yongmei, Jun & Barton 2011). Genom att låta den oerfarne komma i 

kontakt men andra i organisationen kan formella och informella mentorskap skapas vilket leder 

till att deltagaren bygger upp olika relationer i organisationen. Dessa relationer och vänskaper 

leder enligt Yongmei, Jun och Barton (2011) till att den som har en mentor blir mer lojal 

gentemot organisationerna men även lär sig mer.  

  

Inom mentorskap som social support blir integrering och samspel med andra inom organisationen 

viktigt. Detta då det leder till att vi ständigt får erfarenheter enligt Ellström (1996). Han menar 

även att detta inte nödvändigtvis leder till ett lärande som lär oss att behärska eller förstå 

omgivningen. För att lärande ska kunna ske måste tillgång till information om våra handlingars 

konsekvenser innehas, det vill säga att erfarenheterna som fås även ger lärdom (Ellström 1996). 

En forskare som studerat lärandet och dess process är Kolb. Han menar att lärandet är en process 

där kunskap skapas utifrån de erfarenheter som individen varit med om (Gemmell, Boland & 

Kolb 2011). Kolb (1984) kallar denna lärande modell för experiential learning theory (ELT). ELT 

fungerar som en cykel eller spiral där den lärande går igenom ett visst antal faser så som att 

uppleva, att reflektera, att tänka och till sist ett repeterande handlande. Denna process gör den 

lärande mottaglig för inlärning av vad den erfarit och vad situationen lärt den (Baker, Jensen, & 

Kolb 2005; Kolb, A & Kolb, D 2009). Vid erfarenhetslärande krävs det kunskap som hjälper till 

att identifiera och tolka den information som erfarenheter ger. Ellström (1996) drar slutsatsen att 

erfarenhetslärande inte kan stå på egna ben utan att lärandet måste stödjas med lärande genom 

olika former av planerade utbildningsinsatser. Detta kan ske genom att främja 

kunskapsutvecklingen hos individen som då ska förbättra individens observation och 

tolkningsförmåga av olika handlingars konsekvenser. Det kan också ske genom att det skapas 

tillfällen för erfarenhetsutbyte och reflektion som är integrerat i det dagliga arbetet (Ellström 

1996). Förståelsen för varför vissa handlingar görs är viktiga enligt Ellström (1996). Detta då det 

bakom förståelsen ligger erfarenheter som har format tolkningarna, tolkningar som sedan leder 

till hur omvärlden tolkas. Eftersom detta är en ständigt pågående process byggs tolkningar upp i 

mötet mellan förståelsen och de erfarenheter som individer dagligen möter (Larsson 1996). 

Människor lever dessutom i olika kulturella och sociala sammanhang, som har stor betydelse för 

hur världen tolkas samt möjligheterna att förändra, det vill säga lära.  

2.3 Mentorskapet som förebild  

 

Sista funktionen som mentorskapet innefattar är att mentorn fungerar som en förebild. Detta 

uppfylls när lärlingen respekterar de kunskaper och förmågor som mentorn har samt att de 

handlingar som mentorn gör visar en lämplig förebild för lärlingen (Weinberg & Lankaus 2010). 

Wasburn och Crispo (2006) menar att i rollen som förebild ska mentorn kunna ge erkännande, 

godkännanden, rådgivning samt vänskap. Det är på så sätt först när relationen mellan mentorn 

och lärlingen utvecklas till att bli en ömsesidig relation som mentorn kan verka som förebild 

(Wasburn & Crispo 2006).  

 

Att ha en förebild kan resultera i en större tillfredställelse i arbetet på grund av sociala 

inlärningseffekter av färdighetsutvecklingen. De resultat som framkom i Lankau och Scanduras 

(2002) studie poängterar hur viktigt det är att mentorn är proaktiv i hanteringen av relationen för 

att försäkra att relationen resulterar i personlig inlärning. Personlig färdighetsutveckling hjälper 
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på så sätt relationen mellan förebildsrollen och tillfredställelsen på jobbet (Lankau & Scandura 

2002). Mentorskap som förebild föreslår att mentorskapet inkluderar en passiv 

socialiseringsprocess där lärlingen lär sig genom att observera mentorn till skillnad från aktiv 

socialisering där lärlingen är mer aktiv i processen med mentorn (Scandura & Viator 1994). St-

Jean (2011) fann att förebildfunktionen fokuserar på mentorn som person. Under möten 

presenterar mentorn utdrag från dennes liv och lärlingen tar till sig av det som tilltalar och lär sig 

av de lärdomar som behövs läras enligt lärlingens situation. Mentorn kan dessutom vara en källa 

för inspiration samt en källa för jämförelse (St-Jean 2011).  

 

Enligt Lankau och Scandura (2002) ses förebildsrollen, till skillnad från karriärutveckling och 

social support, vara signifikant associerad med utvecklingen av skickligheter. Att imitera en 

mentors egenskaper och skickligheter är enligt studien en viktig del för att influera lärlingens 

lärande. Lärlingar som beundrar sin mentor och ser denna som en förebild är på så sätt mer 

benägna att pröva det beteende som deras mentor uppvisar (Lankau & Scandura 2002). Att lära 

genom att observera, särskilt förebilder som är kända, kraftfulla eller på annat sätt värderas högt 

är ett känt fenomen. Så när lärlingar är i en organisation eller kultur de värderar högt och har en 

mentor som de beundrar, kan en stor del av lärandet ske genom att imitera mentorns beteende 

(Swap et al. 2001). Förutom lärandet kan lärlingen även utveckla sina egna egenskaper och 

skickligheter genom imiteringen (Lankau & Scandura 2002).  
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2.4  Modell  

 
Figur 1: Lärande genom mentorskapets tre funktioner 

 

Mentorskapet ses i denna studie som ett sätt att lära. Tidigare studier har kommit fram till att 

mentorskapet generellt men även inom revisionsbranschen genererar tre funktioner, 

karriärutveckling, social support och som förebild (Lankau & Scandura 2002; Herbohn 2004; St-

Jean 2011). För att karriärutvecklingen ska fylla sin funktion krävs det att lärlingen reflekterar 

över de erfarenheter som denne får genom mentorskapet. Erfarenheterna kan komma från 

mentorn, kollegor samt erfarenheter som lärlingen själv får genom mentorskapet. Socialiseringen, 

som sker genom den sociala supporten, bidrar också med ett sätt att utbyta och insamla 

erfarenheter från omgivningen. Då lärlingen ser sin mentor som en förebild leder detta till att 

lärlingen imiterar mentorns beteende och lär sig utifrån detta. Dessa olika sätt att hantera lärandet 

blir på så sätt en del av det livslånga lärandet (Ellström 1996).  Det livslånga lärandet går ut på att 

lärandet ska fortsätta för revisorn efter det traditionella utbildningssystemet och ny kunskap ska 

genereras i takt med att lärlingen lär sig sitt nya yrke (Ellström 1996). Hur kopplingar mellan de 

tre funktionerna ser ut är inte självklara utifrån den forskning som finns idag. Det som framgår är 

att de tre funktionerna är viktiga delar av mentorskapet och behövs för att mentorskapet ska 

kunna fullföljas. I modellen går de olika funktionerna, som symboliseras av cirklar, in i varandra. 
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Detta för att vi utifrån vår referensram anser att funktionerna överlappar varandra i deras 

innebörder och innehåll. Ett komplett mentorskap består av dessa tre funktioner men graden av 

hur funktionernas innehåll går över varandra säger inget om mentorskapets fullföljande. Det 

livslånga lärandet omsluter sedan mentorskapets alla delar. Detta för att vi, utifrån vår 

referensram, anser att mentorskapet är en del av det livslånga lärandet. Exakt hur dessa olika 

kopplingar ser ut kommer att undersökas i studien och på så sätt kommer modellen att användas 

för att analysera den empirin som kommer insamlas. 
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3 Tillvägagångssätt och mentorskap 
 

Nedan kommer studiens tillvägagångssätt att diskuteras, det vill säga alltifrån vilka sökord som 

används till hur intervjuer och dokumentation har studerats.  

 

I denna studie kommer mentorskapets tre funktioner, karriärutveckling, social support samt som 

förebild, att studeras. För att kunna besvara syftet har en fallstudie gjorts. En fallstudie innehåller 

en detaljerat och ingående fas av ett enda fall, enligt Bryman och Bell (2011). Fallet i en 

fallstudie sammankopplas med en viss plats eller ett visst utrymme, exempelvis ett litet samhälle 

eller en organisation. Fallet studeras utifrån en intensiv fas av miljön eller situationen som är i 

fokus (Bryman & Bell 2011). I denna studie har revisionsbyrån BDO definierats som fall. Enligt 

Bryman och Bell (2011) är ett fall något som på egen kraft utgör fokus för studiens undersökning. 

BDO är vårt fall eftersom organisationen utgör en lämplig kontext för genomgången av studiens 

syfte. Detta då det är en revisionsbyrå som använder sig av mentorskap. BDO blir enligt Bryman 

och Bells (2011) beskrivning ett exemplifierande fall då målet är att fånga och beskriva de 

omständigheter och villkor som en vardaglig eller vanlig situation uppvisar. Denna studie bygger 

på ett tolkande kvalitativt synsätt. Detta då en kunskapsteoretisk ståndpunkt innehas eftersom 

fokus ligger på att förstå och tolka verkligheten utifrån studieobjektens miljö (Bryman & Bell 

2011). Detta har utövats genom att en förståelse för hur mentorskapet förhåller sig till det 

livslånga lärandet genom mentorskapets tre funktioner, på revisionsbyrån BDO. För att kunna 

skapa denna förståelse har intervjuer och dokument från organisationen studerats. Studien har 

avgränsats till att enbart studerar formellt mentorskap. Tolkningen av empirin sker genom en 

analysmodell som vuxit fram ur de tidigare studier som studerats. Inom gränserna för vad data är 

har ord, texter och berättelser valts då det inom kvalitativ forskning även är definitionen på vad 

data är. Insamlad information och material har endast använts för studiens ändamål, det vill säga 

att nyttjandekravet har beaktats (Bryman & Bell 2011). 

3.1 Skapandet av studien 

Mentorskapet och dess funktioner har valts att studeras och för att skapa förståelse och kunskap 

om ämnet har tidigare forskning inom ämnet tagits del av. I tidigare studier har det framkommit 

att mentorskapet genererar tre funktioner, karriärutveckling, social support och som förebild 

(Scandura och Viator 1994; Herbohn 2004). Att studera mentorskapet ur dessa tre funktioner i 

Sverige samt inom revisionsbranschen var det perspektiv som sedan valdes och därmed även blev 

en avgränsning till studiens syfte. Tidigare forskning togs del av för att mentorskapets tidigare 

vetenskapliga kunskaper skulle summeras samt sättas i ett sammanhang. Men även för att kunna 

ta del av tidigare forskares kunskaper och metoder (Bryman & Bell 2011). För att ta del av 

tidigare forskning gjordes artikelsökningar i databasen Business Source Elite, vilket gjorde att 

engelska sökord fick användas. De ord som söktes på var; "mentoring", "learning through 

mentoring", “mentoring programs”, “mentoring programs” avgränsning learning, “learning” och 

”mentoring”, "role modeling" och "mentoring" från 2006-2013, "social support" och "mentoring" 

från 2006-2013, "carreer development" och "mentoring" 2006-2013. Det har även gjorts enskilda 

sökningar på specifika forskare så som Kram och Ellström. De artiklar som lästs och använts har 

lett till att en teoretisk mättnad har blivit nådd. Detta då artiklarna inte tillförde något nytt men 

framför allt att artiklarna började referera till varandra (Bryman & Bell 2011). Det finns säkert 

http://costello.pub.hb.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bsh
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artiklar som skulle vara lämpade för denna studie som inte använts men utifrån det syfte och 

perspektiv som studien valt att bygga på, anses de använda artiklarna vara lämpliga samt 

tillräckliga. 

Tidigt i studien kontaktades olika organisationer inom revisionsbranschen men även inom 

konsultbranschen. Många av dessa organisationer var upptagna och hade för lite tid över för att 

ställa upp i studien. BDO var dock en organisation som ställde upp och som det bokades ett möte 

med. Förutom deras tillgänglighet är BDO en organisation som med hjälp av sitt mentorskap 

kunde bidra till att undersöka studiens syfte. Detta då deras svenska verksamhet innefattar cirka 

450 anställda (BDO AB 2013f). Under mötet diskuterades vad ett samarbete skulle innebära samt 

förväntningar av samarbetet. BDO berättade hur de jobbar med mentorskap och hur de lär sina 

nyanställda deras jobb och då även utbildar dem. Detta område upplevdes som intressant och 

passande till studiens syfte samt att studiens syfte kunde bidra till BDOs verksamhet. Att det blev 

just BDO berodde på geografisk placering, då närheten till studieobjekten passade för studiens 

utformning. Parametrar som även spelade in var tillgänglighet och att studieobjekten ville ställa 

upp, det vill säga att ett målstyrt urval använts. Målstyrt urval innebär att ett icke-

sannolikhetsurval har används. Det målstyrda urvalet påverkar denna studie genom att en 

empirisk generalisering av en population inte kan göras, därmed kan endast uttalande om fallet vi 

studerat göras. Det vill säga att den externa validiteten är problematisk i kvalitativa studier, och 

då även i denna, eftersom fallstudier och målstyrt urval har använts (Bryman & Bell 2011). 

Därefter påbörjades ett samarbete och inför studien gavs det, från kontaktpersonen på BDO, 

namn på de medarbetare som skulle kunna tänka sig att delta. Kontakten med de som kunde tänka 

sig att delta togs sedan upp via mail. Till varje studieobjekt skickades ett mail ut där det tackades 

för att de velat delta i studien samt vad studiens syfte och målsättning var. I samma mail gavs 

även information om oss som gjorde studien så som namn, vad som studerades samt vilket 

lärosäte som studien skulle göras på. Mailet avslutades med en förfrågan om när det fanns 

möjlighet för en intervju. En förklaring om att en flexibilitet i när intervjun skulle äga rum fanns 

men att intervjuerna gärna fick genomföras under mars månad. Detta då kontaktpersonen angivit 

att ett lugnare tempo på organisationen då fanns samt att studien hade deadlines att förhålla sig 

till. De fem kontaktade bekräftade mailet och intervjuerna blev inbokade. Som nämndes gick 

kontakten med studieobjekten via oss forskare och inte via kontaktpersonen. Detta för att kunna 

säkerställa att alla fick samma information och att det redan via mail kunde börja byggas upp en 

kontakt med varje studieobjekt. Den personliga kontakten var även viktigt för att studieobjekten 

själva fick känna att de fick bestämma tid och plats. Detta för att studieobjekten inte skulle känna 

att det var omständigt att delta i studien samt att de själva skulle känna att de hade tid till att delta. 

Det bokades alltid intervjutid för två timmar, detta för att intervjuobjekten inte skulle känna 

tidspress samt att det skulle finnas utrymme för varje individ att återge sin berättelse utifrån de 

frågor som ställdes. 

Inför insamlingen av empirin deltog fem studieobjekt. Tre av dessa fem var lärlingar och två var 

mentorer. Detta kan ses som för få studieobjekt men då det i den sista intervjun inte kom upp 

något nytt anses en mättnad om mentorskapet på BDO ha nåtts. Detta bekräftas genom att 

objektens svar var till stor del liknande. Detta kan dock tolkas som att liknande studieobjekt har 

valts men då dessa fem studieobjekt befinner sig i olika stadier av mentorskapet anses så inte vara 

fallet. Av lärlingarna som intervjuats var det en som var helt nyanställd, en som jobbat där ett tag 

samt en lärling som är på väg ut ur fasen som nyanställd. Mentorerna har även de olikheter så 
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som att den ena har blivit auktoriserad revisor medan den andre jobbar mot det målet i dagsläget. 

På så sätt anses mentorskapet fångats upp i olika stadier, då de som intervjuats har jobbat inom 

organisationen i alltifrån sex månader till cirka sex år. Därmed anses det att en sjätte person inte 

skulle kunna tillföra ny information. Lärlingarna och mentorerna har i empirin anonymiserats och 

en sammanslagning av de olika intervjuerna har gjorts. Studieobjekten kommer därmed i empirin 

att kallas för Mentor A, Mentor B, Nyanställd A, Nyanställd B och Nyanställd C. Intervjutiden 

med studieobjekten varierade, de var alltifrån 45 minuter till 1,5 timme. I kvalitativa studier 

brukar intervjutiden vara varierande (Bryman & Bell 2011). I denna studie kopplas variationen i 

intervjutid till att de som jobbat längre hade mer att berätta. Medan den som endast varit 

nyanställd i ett halvår inte hunnit samla in lika många erfarenheter kring mentorskapet men 

däremot kunde ge en mer detaljerad beskrivning om den första tiden. På så sätt kompletterar 

intervjuerna varandra informationsmässigt. Kortare intervjuer kan även ge viktig information så 

länge studieobjektet är villig att ställa upp på intervjun (Bryman & Bell 2011). För att behålla 

varje studieobjekts anonymitet har inte gruppmail skickats ut utan mail har endast skickats enskilt 

till varje objekt. I studien har anonymitet för deltagarna varit viktigt, därmed har datum för 

utförda intervjuer inte redovisats. Detta för att deltagarna inte ska kunna identifiera vem som är 

vem men även att utomstående inte skall kunna utläsa vem som deltagit. De fem intervjuerna har 

genomförts under en och samma vecka. Förutom att studieobjekten har anonymiserats har deras 

personuppgifter hanterats på ett varsamt sätt vilket leder till att konfidentialitetskravet har tagits i 

beaktning (Bryman & Bell 2011). 

3.2 Tolkandet av intervjuerna och dokumenten 

 

Vid intervjuerna har semistrukturerade intervjuer används. Detta för att skapa utrymme för 

studieobjekten att själva lyfta fram vad som är viktigt och på så sätt låta intervjun röra sig i olika 

riktningar beroende på studieobjektet (Bryman & Bell 2011). Mentorskapets tre funktioner, 

karriärutveckling, social support och som förebild användes som teman som skulle beröras under 

intervjuerna, enligt Bryman och Bell (2011) är detta grunden för semistrukturerade intervjuer 

inom kvalitativa studier. För att få så utförliga svar som möjligt låg fokus på öppna frågor som 

inte gav den intervjuade personen några svarsalternativ, istället ville vi höra denne berätta sin 

berättelse om mentorskapet för att vi på så sätt skulle kunna fånga upp mentorskapets funktioner 

som var grunden i intervjuerna. Intervjufrågorna var ställda så att studieobjektet skulle referera 

till sin egen resa inom organisationen samt deras egna upplevelser. Grundfrågor som ställdes var; 

Hur har din resa sett ut här på företaget? Vad tycker du har varit bra med mentorskapet? Vad 

har du lärt dig av mentorskapet? Kan inte du berätta hur du uppfattar mentorskapet på BDO? 

Kan du beskriva ett scenario som du och din mentor ställts inför?  

 

I studien fanns det fem studieobjekt. De fem intervjuerna hölls enskilt med varje studieobjekt och 

under intervjuerna deltog alltid samma personer, Emelie Johansson och Marie Andersson. 

Intervjuerna genomfördes på BDOs kontor i ett enskilt konferensrum. De fem intervjuerna som 

genomfördes var semistrukturerade intervjuer där kategorierna karriärutveckling, social support 

och förebild diskuterades. Dessa kategorier valdes utifrån den analysmodell som växte fram ur 

referensramen. Under intervjun ställdes öppna frågor där studieobjektet kunde svara utifrån sina 

egna erfarenheter och beroende på vilken riktning intervjun togs kunde frågorna ställas i olika 

ordning (Bryman & Bell 2011). Detta sätt användes för att få personliga svar om mentorskapet på 

BDO samt att studieobjektens berättelse skulle kunna återges. Under intervjuerna antecknades det 
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inget av det som studieobjekten sa utan de hjälpmedel som fanns med under intervjuerna var 

mobiltelefoner som fungerade som diktafoner samt ett papper med de berörda områdena samt 

frågorna som skulle tas upp under intervjun. Att inspelning användes som hjälpmedel gjordes på 

grund av att en total redogörelse av vad studieobjekten sa under intervjun skulle kunna återges 

samt att distraktion av att föra anteckningar inte skulle behöva göras från forskarnas sida och för 

att inte störa studieobjektet i deras berättelser (Bryman & Bell 2011). Istället valdes intervjuerna 

att spelas in och transkriptionen av dem skedde under nästkommande dagar efter varje avslutad 

intervju. Transkription av intervjuerna gjordes för att kunna återge studieobjektens beskrivningar 

samt uttryckssätt, även om transkriberingen leder till att en textmassa sedan måste analyseras 

(Bryman & Bell 2011). Även om denna analys tar tid anses det vara till fördel för studiens 

trovärdighet. Efter varje avslutad intervju skildes forskarna åt för att skriva ner de tankar och 

observationer som gjorts under intervjuerna. Detta för att åsikter och observationer inte skulle 

blandas ihop mellan forskarna samt för att säkerställa att det som setts eller hörts inte skulle falla 

bort. Dessa anteckningar görs för att få ner egna reflektioner men även för att ta studieobjektets 

beteende under intervjun i beaktning (Bryman & Bell 2011). 

 

De fem intervjuerna inleddes alltid med att berätta vem vi var, var vi kom ifrån samt syfte med 

intervjun. Information om upplägget på intervjun angavs också samt att det var deras berättelser 

och erfarenheter om mentorskapet på BDO som var i fokus. Detta för att studieobjekten skulle 

veta vilken form av studie de valt att delta i samt hur den information de valt att dela med sig av 

skulle användas. På så sätt uppfylldes även informationskravet som innebär att forskaren ska 

informera studieobjekten om intervjuns syfte. Att studieobjekten informerats om att deras 

deltagande ska vara frivilligt leder även till att samtyckeskravet uppfylls (Bryman & Bell 2011). 

För att studieobjektet skulle känna sig respekterad frågades det även om godkännande för att 

spela in intervjun (Bryman & Bell 2011). Vid avslutandet av varje intervju blev de intervjuade 

tillfrågade om de ville, efter sammanställandet av intervjuerna, läsa igenom det som skrivits. 

Detta för att deltagarna ska känna att de blivit tolkade på rätt sätt men även för att öka 

trovärdigheten på det som skrivits, det vill säga att en respondentvalidering har gjorts (Bryman & 

Bell 2011). Under intervjuerna bars jeans, linne och kavaj. Detta för att ge de fem studieobjekten 

samma bild av oss, då en medvetenhet om att olika klädsel kan påverka hur studieobjektet 

förhåller sig till intervjuarna och intervjun. Anledningen till att denna klädsel valdes berodde på 

att information genom hemsidan samt vid första mötet observerades det hur de var klädda i 

organisationen och det försöktes då välja en passande klädsel som inte skulle störa intervjun. 

Detta var därmed ett sätt att öka den interna reliabiliteten i studien (Bryman & Bell 2011). Efter 

att intervjuerna varit genomförda har mail skickats till varje studieobjekt. Detta för att tacka för 

deras deltagande och deras tid. Till Mentor A ställdes kompletterande frågor efter transkriberad 

intervju vilket gjorde att ytterligare kontakt med detta studieobjekt efter intervju har hafts. Efter 

sammanställning av empirin skickades ett mail med ett bifogat dokument av kapitel 4 Från teori 

till praktik ut till studieobjekten. Detta för att ge studieobjekten en chans att kunna säga till om 

dem blivit tolkade rätt utifrån den text som vi skrivit. Endast en av studieobjekten svarade och 

hade då synpunkt på en mening i kapitel 4.5 Livslångt lärande. Meningen ändrades enligt 

studieobjektets åsikt och har även godkänts av vederbörande. Då vi inte fått något svar från 

resterande fyra studieobjekt anser vi att de inte har några invändningar på vår tolkning av vad de 

sagt under intervjuerna.  

 

I tidigare avsnitt har orden mentor och lärling används men i kapitel 4 Från teori till praktik 

kommer orden handledare och mentor att användas. Detta då studieobjekten använde båda orden. 
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Utifrån hur studieobjekten använde dessa ord anses det inte vara någon skillnad av orden 

handledare och mentors betydelse för studieobjekten. Dock användes aldrig ordet lärling utan 

istället nyanställd. Därmed kommer nyanställd att användas i empirin. Detta görs för att 

återspegla och skapa trovärdighet i deras berättelser och att intervjuarna inte ville lägga ord i 

munnen på de studieobjekt som hjälpt till att genomföra studien. I kapitel 5 Analys av 

mentorskapet på BDO samt i kapitel 6 Konklusion kommer dock ordet lärling att åter användas. 

 

För att få fördjupade kunskaper om vårt fall, BDO, har det även gjorts en tolkning av olika 

dokument. I denna studie har en kvalitativ innehållsanalys gjorts som enligt Bryman och Bell 

(2011) innebär att en analys görs utifrån de bakomliggande teman som det söks efter i materialet. 

I denna studie är dessa teman karriärutveckling, social support och som förebild. Under 

intervjuerna med Mentor A och Nyanställd A, gavs det ut dokument om deras handledarpolicy 

(Internt dokument), kompetensutvecklingspolicy(Internt dokument), grundinformation för 

handledare av nyanställda (Internt dokument) samt en mall för hur deras planerings- och 

utvecklingssamtal (Internt dokument) ser ut. Dessa dokument är inte offentliga utan kommer från 

organisationens internsida. Offentliga dokument kan annars vara årsredovisningar och 

årsrapporter (Bryman & Bell 2011). Från Mentor B gavs en årsrapport från 2012 som innehöll 

intervjuer med medarbete, kunder, siffror över året som varit samt deras visioner inför 

nästkommande år. Organisationens årsredovisningar för 2010, 2011, 2012 har inhämtats från 

Bolagsverkets databas och därefter tolkats utifrån samma teman som ovan; karriärutveckling, 

social support samt hur de skriver om förebilder. Hur och vad de skriver om deras mentorskap i 

de dokument som analyserats har även tolkats.  

3.2.1 Reflektion över intervjuerna 

 

De fem studieobjekten var lätta att prata med och hade en öppen syn till studien. Men då 

människor är en del av studien leder det även till att ingen intervju blir den andre lik. Detta då 

studieobjekten bär på sin berättelse och sina preferenser, det vill säga att verkligheten skapas i 

den tid och rum som intervjun befinner sig i (Czarniawska 2005). 

 

Skillnader som kunde ses under intervjuerna var att en del av studieobjekten hade en fast agenda 

och de hade tänkt ut vad de ville ta upp samt förmedla till studien. För att frångå det formella 

ställdes mer personliga frågor, alternativt att en fråga kring vad studieobjektet tyckte om det 

område som det berättades om. 

 

En annan reflektion kring intervjuerna med lärlingarna var att de upplevde att de inte lärt sin 

mentor något och att de la betoning kring att det var mentorn som lärde dem. Detta anses ge 

indikationer på att lärlingarna ser upp till sina mentorer och därmed placerar dem och deras 

kunskap över sin egna. Detta förhållningssätt sågs även hos mentorerna då de till en början hade 

svårt att uttrycka vad lärlingarna lärt dem. Men vid reflektion över frågan gavs det till svar att de 

kunde hitta samt se problem i bolag som de tidigare aldrig sett då de såg på uppdraget med nya 

ögon. 
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3.3 Studiens trovärdighet och metodkritik 

 

För att skapa trovärdighet i studien har ständiga reflektioner kring att forskaren påverkar 

studieobjekten gjorts samt att denna påverkan försökts minimeras genom exempelvis klädval och 

beteende under intervjuerna. För att skapa trovärdighet i det som skrivits har studieobjekten fått 

läsa igenom kapitel 4 Från teori till praktik. Detta för att studieobjekten skulle kunna uttrycka om 

de kände igen sig i vad som skrivits samt att de skulle känna att deras ord och berättelse under 

intervjun har blivit rätt tolkade. Förutom att bidra till trovärdighet handlar det även om en respekt 

för de som deltagit i intervjun, att få en chans att läsa hur deras tankar tolkats och använts. 

 

I denna studie har den nyanställda valt att kallas för lärling. Detta då det är ett neutralt ord som 

förklarar att den nyanställde håller på att lära sig sitt nya jobb. I nationalencyklopedin förklaras 

ordet lärling följande; 

 
"lärling, den som lär ett yrke, oftast ett hantverksyrke, genom att arbeta tillsammans med någon tidigare 

yrkesutbildad..." ( Edgren 2013) 
 

I tidigare studier har ord som den oerfarne exempelvis använts. Detta anses indikerar på en viss 

form av hierarki i relationen mellan mentorn och den nyanställde. Detta var antagande som inte 

ville göras och därmed valdes ordet lärling istället. 

 

En medvetenhet kring att verkligheten är socialt konstruerad och att det i situationer är olika 

parametrar som spelar in samt påverkar hur studieobjekten svarar på frågorna finns (Bryman & 

Bell 2011).  Men utifrån det perspektivet som valts och de situationer som intervjuerna utspelats i 

anses det som skrivits vara trovärdigt och likvärdigt med den verklighet som studieobjekten 

befunnit sig i. Trots att en medvetenhet om den ontologiska ståndpunkten är konstruktionistisk 

kan det även ligga till grund för att replikerbarheten för studien minimeras då en social miljö och 

situation inte kan återskapas. Dessutom är studien gjord på semistrukturerade intervjuer vilket gör 

att studien är beroende av observationer och tolkningar från oss forskare, vilket också minskar 

replikerbarheten (Bryman & Bell 2011). 

 

Under studiens gång, som även för oss forskare är en lärande process, anses en del avvikelser ha 

gjorts. Under första intervjun påverkade nervositet trots väl förberett arbete. Denna nervositet 

ledde till att flertalet frågor ställdes samtidigt. Detta kan i sin tur ha lett till att Mentor A gjordes 

osäker på vilken fråga som skulle besvaras. Flera frågor ställdes framförallt då det uppstod en 

tystnad efter ställd fråga. Tystnaden löstes genom att förklara den ställda frågan genom att ställa 

liknande frågor som kunde kopplas ihop med huvudfrågan. Till de andra fyra intervjuerna var 

nervositeten inte lika påtaglig, vilket gjorde att rädslan för tystnad inte påverkade intervjun i 

samma grad. Istället upplevdes det att tystnaden gav utrymme för studieobjekten att reflektera 

över sina svar. Nervositeten har påverkat den första intervjun men på grund av att en 

medvetenhet kring detta har funnits anses det inte ha påverkat utfallet av studien. Detta då 

Mentor A självmant var mån om att berätta hur de arbetade samt noga med att besvara alla 

frågor. Efter avslutad intervju samt efter transkriberingen hade svar på frågorna samt områdena 

getts. Dock hade en del nya frågor dykt upp under de andra intervjuerna, vilket gjorde att kontakt 

med Mentor A togs upp igen för att kunna ställa kompletterande frågor. Intervjuerna har annars 

utförts på liknande sätt och det som skilt dem åt har varit personerna, samt tid och plats. På så sätt 

anses en hög intern reliabilitet i studien har gjorts, det vill säga att en likvärdighet mellan de olika 
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intervjuerna har funnits men även att tolkningarna forskarna emellan stämmer överrens (Bryman 

& Bell 2011). 

 

Då endast fem intervjuer har genomförts anses en viss kritik kunna väckas kring hur anonyma 

studieobjekten verkligen blir. Det vill säga att anonymiteten mellan dem som deltagit i studien 

inte är så hög som önskad. Men under studiens gång har det arbetats med att förtydliga 

bakgrundsbeskrivningar på studieobjekten inte skall göras. Detta för att exempelvis andra 

medarbetare på BDO inte skall kunna veta vem som deltagit i studien. 

 

Då en kvalitativ studie gjorts finns alltid problemet att objektiviteten inte är lika stor som i en 

kvantitativ studie (Bryman & Bell 2011). Detta har hanterats genom att organisationens interna 

och externa dokument även tagits del av. Detta för att intervjuerna inte skall stå för hela 

tolkningen av mentorskapet på BDO. Därmed anses de validitetsproblem som kunnat uppstå i 

denna studie hanterats. Vid kvalitativa studier uppstår även problematiken att en relation med 

studieobjekten kan skapas (Bryman & Bell 2011). Men med tanke på den tid som intervjuerna 

tog anses vi som forskare inte hunnit bygga upp en djupare relation till de deltagande. Utifrån 

studiens syfte, att undersöka hur mentorskapet utifrån karriärutveckling, social support och som 

förebild, har inte en djupare relation för att kunna få access till den informationen heller behövts. 

 

Denna genomgång av tillvägagångssätt har gjorts för att öka den extern reliabilitet. Extern 

reliabilitet enligt Bryman och Bell (2011) är viktig för att studien skall kunna replikeras utifrån de 

förutsättningar som fanns då studien gjordes. Utifrån beskrivningen ovan anser vi att detta krav är 

tillfredställande och studien anser därför vara replikerbar. 
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4 Från teori till praktik 
 

I detta kapitel kommer studiens insamlade empiri att presenteras utifrån mentorskapets tre 

funktioner, karriärutveckling, social support och som förebild. Livslångt lärande kommer också 

presenteras utifrån den insamlade empirin. Intervjuerna och dokumenten kommer att 

sammanfattas för att skapa en helhetsbild samt en tydlighet av mentorskapet på BDO. 

4.1 BDO 

 

BDO är en av Sveriges revisions- och rådgivningsbyråer. BDO International startades år 1963 av 

Binder, Dijker och Otte och är i dag ett globalt nätverk som är den femte största revisions- och 

rådgivningsbyrå i världen. Nätverket finns i cirka 140 länder och hade i september 2012 cirka 55 

000 anställda. BDO Sverige grundades av Sten Erik Feinstein år 1948 och är en del av BDO 

International. I Sverige har BDO kontor på tjugo orter med cirka 400 anställda (BDO AB 2012e; 

BDO AB 2013f). I deras verksamhet hjälper de både stora och små företag med företagsservice, 

revision, skatt- och affärsrådgivning. Organisationens värderingar och ledord är att de ska vara 

sociala, positiva och drivna (BDO AB 2013b). Organisationens affärside är att de vill vara " 

professionella revisorer och rådgivare åt företag med koncentrerat ägande- ägarledda företag - 

och dess ägare" (BDO AB 2012e; BDO AB 2013f). BDO jobbar med visioner och jobbar nu mot 

Vision 2016 där deras mål bland annat är att vara nummer ett i kundnöjdhet inom branschen. De 

har även som mål att år 2016 jobba mot en omsättning på 650 miljoner samt att ha 600 anställda. 

I årsrapporten för 2012 presenterar organisationen att de vill vara ett snabbväxande, lönsamt och 

lokalt närvarande företag då detta ger dem möjlighet att investera i personal och kvalitet (BDO 

AB 2013c). BDO lägger stor vikt vid att medarbetare kontinuerligt utbildar sig för att säkerställa 

en hög kompetensnivå. Under en anställds fem första år ges grundläggande utbildning med fokus 

på revision, skatt och redovisningsfrågor, och därefter sker vidareutbildningar efter individens 

eget behov (BDO AB 2011d; BDO AB 2012e; BDO AB 2013f). 

 

Vid genomgång av olika dokument, så som årsredovisningar, årsrapport samt organisationens 

hemsida, observeras en avsaknad av beskrivningar om mentorskapet på BDO. I årsredovisningen 

från 2010, 2011 och 2012 nämns det att medarbetarna ska utbildas kontinuerligt samt att de yngre 

medarbetarna har en grundläggande utbildning inom, revision, skatt- och redovisningsfrågor 

under de fem första åren (BDO AB 2011d; BDO AB 2012e; BDO AB 2013f). Dock nämns inget 

om mentorskapet och dess betydelse för organisationen. I årsrapporten från 2012 nämns Vision 

2016 och målen med denna vision. Det som nämns är att de vill vara en byrå som vill utveckla 

och investera i sin personal. Mentor A nämner i intervjun att Vision 2016 bland annat innebär att 

ett tydligare och mer formellt mentorsprogram ska tas fram. Detta för att BDO vill vara en 

attraktiv arbetsgivare där den som söker sig till organisationen ska kunna se en tydlig karriärväg. 

Detta är inget som nämns i de dokument som analyserats i studien. Den enda kopplingen som 

kunde hittas till BDOs mentorskap var på BDOs hemsida, under fliken student. Där nämns det att 

nyanställda blir tilldelade en handledare. 

 
"Vi ser till att du direkt får komma ut i hetluften. Självklart får du en handledare och olika introduktionsprogram att 

ta del av. Men du får vara beredd på att ta eget ansvar." (BDO AB 2013a) 
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4.2 Karriärutveckling på BDO 

 

Nyanställda på BDO börjar alltid på hösten i början av september. Detta då det inom 

revisionsbranschen är lite lugnare just denna period. De nyanställda tilldelas under sin första tid 

inom organisationen en handledare som de ska kunna ställa frågor till och få hjälp av. En del av 

BDOs satsning på utbildningar och kompetens sker genom att de nyanställda tilldelas en 

handledare och hur detta ska skötas presenteras i deras handledarpolicy (Internt dokument). 

Denna policy tar bland annat upp vikten av att handledaren hjälper till med planeringen av arbete 

i början för den nyanställde och ser till att denne har anpassade uppgifter att utföra. Handledaren 

spelar på så sätt en viktig roll för den nyanställde för att snabbt kunna komma in i dess arbete och 

i organisationens gemenskap. BDO poängterar även i sin handledarpolicy vikten av att alla frågor 

är bra frågor. Detta för att de nyanställda ska känna att det är högt i tak. I handledarskapet är det 

även viktigt att handledaren delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter till den nyanställde. 

BDOs policy mynnar ut i att handledaren ska fungera som en förebild för den nyanställde så att 

denne känner till den kultur som BDO har (Handledarpolicy Internt dokument).  

 

Mentor A sa under intervjun att många av de nyanställda på BDO kommer direkt från universitet 

eller högskolan och är på så sätt inte bara nya på jobbet utan även nya inom yrket. Att komma ny 

och direkt från skolan är något som de intervjuade anser leder till att de nyanställda känner sig 

osäkra. Detta i sin tur leder till att de nyanställda ifrågasätter sin kunskap och vad de egentligen 

kan samt har lärt sig. Mentorskapet kan då vara ett verktyg för att övervinna denna osäkerhet hos 

den nyanställde i början av dess karriär.  

 
"Det är ju alltid lite svårt att vara ny på ett jobb. Man har ju alltid en period där i början där man verkligen känner att 

man inte kan någonting om det här." (Nyanställd A Intervju) 

 

För att ytterligare slussa in de nyanställda i yrket har BDO utbildningar som medarbetarna får gå 

under deras första, andra och tredje år. Dessa utbildningar är även ett krav för att sedan kunna bli 

auktoriserad revisor (Revisionsnämnden 2010). Dessa utbildningar kallas på BDO för Trappan. 

Varje år ingår det en revisionskurs som efter varje år byggs på. Utöver denna utbildning ges 

internutbildningar i moms, skatt och redovisning. I dessa internutbildningar försöker BDO även 

få in hur deras organisation jobbar samt anpassar utbildningarna så det passar de kunder som 

organisationen har. Dessa utbildningar leder till att de nyanställda och övriga medarbetare har 

cirka tre veckors utbildning per år. Förutom att utbildningarna hjälper de nyanställda att komma 

in och lära sig sitt nya yrke bidrar det även till en gemenskap för gruppen. Under dessa tre år som 

Trappan är, åker alla som går steg ett, två och tre tillsammans. Detta förklarar studieobjekten 

leder till att de lär känna andra nyanställda i samma situation men också att de kan byta 

erfarenheter med de som ett eller två år tidigare varit i samma sits. 

 

Men Mentor A och Mentor B fick inte en mentor tilldelad till sig då de började. Detta då 

programmet och policyn inte varit lika utvecklad tidigare. Men i takt med att organisationen växt 

har även utbildningsgraden samt handledares roll fått en viktigare del inom BDO. De som inte 

haft en handledare från början känner att de saknat att ha någon specifik att fråga samt att det inte 

varit lika naturligt vart och vem de kunnat vända sig till. Effekten av att inte ha någon handledare 

anses vara att de tar längre tid att komma in i sitt arbete men att det alltid har löst sig på ett eller 

annat sätt. Relationen har dock inte varit lika naturlig som den är för de nyanställda idag. De som 
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har haft en handledare från första tiden ser detta som något positivt och är något som de värderar 

samt att de anser att det har hjälpt dem i deras yrkesroll. 

 

Men mentorskapet på BDO är under ständig utveckling och har gått från att vara ett mer 

informellt mentorskap till att organisationen nu jobbar med att utveckla ett mer formellt 

mentorsprogram från att vara nyanställd till att bli delägare eller partner. Denna karriärväg vill de 

genom Vision 2016 göra tydligare för att medarbetarna ska veta vilka möjligheter som finns inom 

organisationen samt att de vill göra ett tydligare mentorsprogram för att vara attraktiva på 

arbetsmarknaden (Mentor A Intervju). 

 

De nyanställda som blivit intervjuade beskriver att handledarna har hjälp dem i karriären på det 

sättet att de kommit snabbare in i yrket. Detta då de tagit del av handledarens erfarenheter, sättet 

de arbetar på samt hur de strukturerar upp sitt arbete. Sättet som handledarna agerar samt 

organiserar upp sitt arbete på bidra även till att de nyanställda får en person att se upp till inom 

yrket. 

 

I takt med att den nyanställde lär sig yrket stöter de också på problem. Den nyanställde vänder sig 

då till sin handledare med både enklare och svårare frågor. Vid enklare frågor kan det vara att 

handledaren kan ge ett svar direkt men vid svårare frågor krävs det lite mer tid. Handledaren och 

den nyanställde går då oftast till den nyanställdes plats för att tillsammans gå igenom och lösa 

problemet. Ibland kan det även vara att handledaren behöver sätta sig in i uppdraget innan de kan 

lösa problemet tillsammans. Det som poängteras under intervjuerna är att lösningen kan ta allt 

från fem minuter till en timme och att det får ta den tiden det tar. Det viktigaste är att den 

nyanställde förstår hur allt hänger ihop då frågan annars bara återkommer i ett senare skede. 

 

Något som även är viktigt i början är att de nyanställda får tillräckligt med tid samt att 

handledarna tar sig tillräckligt med tid. Det är mellan handledarna uttalat att de aldrig ska sätta 

tidspress på en nyanställd. Detta då det är svårt och nästintill omöjligt för handledaren att veta hur 

lång tid en uppgift kommer att ta. För det som tar en timme för handledaren kan ta upp till fem 

timmar för en nyanställd, då det är under dessa timmar som den nyanställde lär sig och får arbeta 

praktiskt. 

 

Feedback är ett annat ord som lyfts fram i BDOs dokument (Handledarpolicy Internt dokument; 

Planerings- och utvecklingsmall Internt dokument; Grundinformation för handledare av 

nyanställda Internt dokument). Det framkommer bland annat i dokumentet, Grundinformation för 

handledare av nyanställda, att handledaren ska ansvarar för att ge feedback på utfört arbete till 

den nyanställde. Feedback är även något som nämns i organisationens planerings- och 

utvecklingssamtals mall. Dessa möten är dock något som vardera gruppchef ansvarar för. I de 

dokument som tilldelades under intervjun med Mentor A fanns det en mall om hur dessa 

planerings- och utvecklingssamtal ska se ut. Under intervjuerna framkom det dock att de fanns en 

avsaknad av ett formellt möte där den nyanställda får feedback på sitt arbete och sin utveckling. 

Förutom ett sådant möte med gruppchefen fanns önskemål från lärlingarna om att ha detta möte 

även med sin handledare. 

 

Efter att den nyanställde jobbat några år finns det möjlighet även för denne att bli mentor. Detta 

bestäms av gruppchefer som tillsammans med HR-chefen diskuterar lämpliga kandidater. Att bli 

mentor är inget krav men är alltid något som behövs då andra medarbetare vandrar vidare i 
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organisationen och inte har samma möjlighet att fortsätta vara mentor. De som gått från att ha en 

handledare till att bli mentor upplever att de börjar reflektera varför de gör som de gör samt att de 

börjar formulera hur de ska uttrycka och förklara sin kunskap på ett förståligt sätt. På så sätt 

reflekterar den nya handledaren även över sin kunskap. 

 
"Helt plötsligt får man börja tänka på vad är det man gör och varför och det är nyttigt det blir nästa raket i lärandet..." 

(Mentor B Intervju) 

 

Även om det är handledarens huvuduppgift att lära den nyanställdes sitt nya jobb kan det även 

vara motsatta roller. Detta är något som de intervjuade i första skedet ställde sig tveksamma till, 

både nyanställda och handledare. Efter reflektion lyfte handledarna fram att de nyanställda kan 

bidra med nya ögon på uppdrag de haft under längre perioder. Medan de nyanställda fortfarande 

var tveksamma till att de lärt sina handledare något. Dock upplever de nyanställda att deras 

handledare är öppna för deras synpunkter och deras förslag till förbättringar då det hittar sådana. 

 

Under intervjuerna fick de intervjuade frågor om hur de skulle beskriva mentorskapet med tre 

ord. Mentorskapet på BDO beskrivs med ord som öppenhet, flexibilitet och lugn, öppenheten 

skulle representera att alla frågor kunde ställas och att flexibiliteten avspeglas i att den 

nyanställde kan fråga vem som helst. Att det finns tid att lära är även viktigt och därav ordet lugn. 

Mentorskapet på BDO beskrev även som personligt då den nyanställde bygger upp en personlig 

relation till handledaren samt att handledare inspirerar och utvecklar den nyanställde i det 

dagliga arbetet. Men även ord som betydande, stöttande, lärorikt, ambitiöst, välstrukturerande 

och genomtänkt var ord som togs upp. Mentorskapets funktioner som lyftes fram av flertalet av 

studieobjekten är att det ger trygghet och att det fungerar som kompetensöverföring. Denna 

kompetensöverföring upplever de bidrar till ny förståelse och ny kunskap till deras arbete. Andra 

funktioner som lyfts fram är stöd och vägledning i det nya jobbet. Samt att mentorskapet bidrar 

till en mer positiv känsla för jobbet och organisation. 

4.3 Social support 

 

Att få en handledare tilldelad till sig under de ens första tid lyfts fram som något som varit viktigt 

hos de tre nyanställda. Under de första dagarna fanns det frågor som behövdes besvaras, program 

som skulle förstås och nya lokaler att göra sig hemmastad i. Den tilldelade handledaren såg till att 

frågorna blir besvarade och att den nyanställde kom in i gemenskapen på kontoret. 

 
”… hur jargongen är och så på en arbetsplats så i början är det bra med en mentor eller handledare. Plus att man 

känner sig mycket mer välkommen om det är någon som tar hand om en från början.” (Nyanställd A Intervju) 

 

En av handledarens viktigaste funktioner som lyftes fram under intervjuerna var att denne lär de 

nyanställda att komma in i jobbet. Handledaren ger de nyanställda förståelse för hur de ska arbeta 

och hur de ska lägga upp arbetet på ett bra sätt. Handledarna ger också ett stöd som gör att de 

nyanställda känner att de kan fråga vad som helst, när som helst. Att det inte finns några dumma 

frågor lyftes fram under flera intervjuer. Men de fem intervjuade påpekade att de egentligen kan 

gå och fråga vem som helst på kontoren. 

 
”Och att det finns ett stöd där, det finns det hos alla här att man kan gå och fråga vem man vill liksom. Men i början 

var det mest Mentor B jag gick och frågade…”(Nyanställd C Intervju) 
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Under de tre första åren som nyanställd på BDO åker de iväg på utbildningar. Under dessa 

utbildningar åker alla kontoren i Sverige samtidigt till samma utbildningar vilket gör att de får 

möjligheten att lära känna medarbetare över hela Sverige. Att de nyanställda åker på utbildningar 

med andra nyanställda och att de sedan följs åt under deras tre första år gör att de blir 

sammanbundna och att de känner en samhörighet till varandra då de sitter i samma sits. Att prata 

med någon som befinner sig i samma situation uppfattas av studieobjekten som något skönt och 

det kan även fungera som en ventil när det känns jobbigt eller när de känner sig okunniga på ett 

område. 

 

Ett sätt att stärka gemenskapen ytterligare är att de som jobbat mellan ett till två år, på de större 

kontoren, sitter i kontorslandskap där de kan ställa enklare frågor till varandra. Även om detta 

stärker gemenskapen, att sitta med kollegor i liknade situation, kan det även leda till något som 

Mentor A och Nyanställd A kallar för landskapssyndromet. Landskapsyndromet innebär att de 

nyanställda lär varandra fel vilket kan få konsekvenser att felen sprids vidare mellan de 

nyanställda. 

 

Handledaren ska ta sig tid och ge feedback till de nyanställda. Att handledaren dessutom är 

pedagogisk, kunnig, förstående och har tålamod är egenskaper som uppskattas av de nyanställda. 

Men även att handledaren är yngre eller jämnårig lyfts fram som en positiv egenskap för 

relationen.  Detta då det ter sig mer naturligt för samtal då handledaren lättare kan referera till 

den nyanställdes situation enligt lärlingarna. Relationen som byggs upp mellan den nyanställde 

och handledaren beskrivs av alla fem intervjuade som yrkesmässig men att den även innefattar en 

mer social bit vid exempelvis fika och lunchraster. 

 

Enligt de båda mentorerna är en viktig del av BDOs varumärke att deras anställda är sociala och 

därför försöker de anställa medarbetare med detta kriterium. Att vara social är lika viktigt på 

kontoren som på utbildningar och ute hos kunder. Stämningen på kontoren beskrivs vara bra och 

öppen men att det framförallt är mentorn de nyanställda vänder sig till både med yrkesmässiga 

och sociala samtalsämnen. Mentorskapet beskrevs i en intervju som personligt, det vill säga att 

det skapas en personlig relation mellan handledaren och den nyanställde. Att det funkar socialt i 

relationen ses som en nyckel till att samarbetet ska fungera överhuvudtaget. 

4.4 Förebild 

 

I BDOs handledarpolicy tas de upp att det förväntas av handledaren att denne ska vara en förebild 

för den nyanställde. Förebildsrollen innebär, utöver att vara en förebild för den nyanställde, även 

att mentorn ska vara en förebild för BDO och den kultur som de har. BDO vill enligt policyn 

uppfattas som en familjär och ödmjuk organisation, vilket de anser förmedlas genom att 

handledaren skall vara ödmjuk, sympatisk och respektfull i sin roll. Men de lägger även vikt på 

att mentorn är tillgänglig, förstående och har tålamod samt att mentorn tar sin roll med seriositet 

(Handledarpolicyn Internt dokument). Att vara en förebild på BDO innebär, enligt Mentor A, att 

vara social, positiv och tycka det är roligt på jobbet. Genom att utstråla detta blir man en god 

ambassadör för organisationen samtidigt som beteendet smittar av sig till kollegor och 

nyanställda. 
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Att handledaren visar hur den nyanställde ska jobba och svarar på de frågor som dyker upp leder 

också, enligt de nyanställda, till att handledaren blir sedd som en förebild. Mentorn kan då genom 

sin förebildsroll lättare visa vilken nivå som de nyanställa förväntas ligga på, hur arbetsklimatet 

ska hanteras och visa vad som är okej och vad som inte är okej inom organisationen. Detta leder 

också till att handledaren ses som en inspirationskälla. Handledaren ger inspiration till hur de 

nyanställda ska tänka och till hur de kan utvecklas de kommande åren. På så sätt blir handledaren 

även en förebild för karriärmöjligheterna som finns inom BDO. 

 
"Man ser ju också hur hans karriär har gått liksom från revisorsassisten upp till godkänd revisor så det inspirerar ju 

också att man vill göra samma resa som honom. Man ser lite upp till honom, man ser ju målet, målet är ju själv att bli 

godkänd revisor så det är liksom som en förebild eller vad man ska säga…” (Nyanställd C Intervju) 

 

Handledarna besitter djupare kunskap och en del i att vara en förebild handlar om att dela med sig 

av denna kunskap. Nyanställd B uttryckte sig enligt följande; 

 
”Nej jag tycker Mentor B är så jäkla kunnig faktiskt, så lite det han säger är min lag kan jag tycka att jag jobbat lite 

efter för jag tycker han är vettig…” (Nyanställd B Intervju) 

Kunskapen förmedlas med bra motiveringar till varför de gör som det gör vilket förstärker 

förtroendet till kunskapen. Detta leder till att de nyanställda försöker efterlikna de sätt som deras 

handledare arbetar på då de anser att de finns bra grunder i deras metoder. 

4.5 Livslångt lärande 

 

Fyra av de fem som intervjuades har studerat ekonomi med inriktning mot redovisning på 

högskola eller universitet. Mentor A pratade om att det som de nyanställda lär sig i skolan är en 

bra grundinformation men att det inte bidrar speciellt till det praktiska arbetet. Mentor A 

fortsätter att berätta att det därför är viktigt att nyanställda lär sig på plats, framför datorn 

tillsammans med exempelvis handledaren som de blivit tilldelade (Mentor A Intervju). Mentor B 

pratade om avsaknaden av att jobba praktiskt på högskolan och att de istället läst lagar, skatt och 

redovisning som har legat på en annan nivå än vad som används i verkligheten, framförallt i 

början av den nyanställdes karriär (Mentor B Intervju) 

 

Handledaren som tilldelas de nyanställda ger enligt Nyanställd C vägledning, ny kunskap och ny 

förståelse för yrket. De tre nyanställda som intervjuades säger att handledarna lägger stor vikt vid 

att de nyanställda ska förstå och lära sig yrket. När frågor och problem uppkommer försöker 

mentorerna tillsammans med den nyanställde komma fram till en lösning på ett sådant sätt att den 

nyanställde lär sig ordentligt, oavsett hur lång tid det tar. I handledarpolicyn tas det upp att det är 

viktigt att den nyanställde får förklarat till sig varför de ska göra som de gör samt att då de stöter 

på problem ska ställa frågor som innebär att den nyanställde ska komma fram till svaret själv 

(Handledarpolicy Internt dokument). Mentor A pratar om att de nyanställda från början har 

mycket att lära precis när de börjar sitt arbete på BDO och att det då är bra och viktigt att ha en 

mentor som kan lära dem yrket, får dem att trivas och får dem att känna sig värdefulla. 

 
”Så här då när man har blivit tilldelad en mentor så är det jäkligt mycket lättare att lära sig faktiskt.”(Nyanställd B 

Intervju) 
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Mentorskapet beskrevs under intervjuerna som stöttande, utvecklande och lärorikt. De 

nyanställda anser att handledaren har hjälp dem att utvecklat det rätta tänket för yrket och att det 

utan en handledare hade det varit svårt eller i alla fall tagit längre tid. 

 
Kanske efter en lång tid men det är just det här att man ska lära sig tänka på ett bra sätt. Liksom hur man 

ska, eller bara det hur man ska lägga upp det också, hur man ska arbeta igenom revisionen vilka konton man 

ska börja med om man ska börja i balansräkningen eller resultaträkningen det är jättesvårt att veta vad man 

ska prioritera och speciellt om det är tidspress också. (Nyanställd A Intervju) 

 

Att mentorskapet på BDO anses som stöttande leder enligt Nyanställd B till att det blir en bra 

kunskap bland medarbetarna och att de lär sig mycket. Att de nyanställda lär sig något anses 

också bidra till att de har en mer positiv känsla för jobbet och känner sig trygga. Att den 

nyanställde känner sig trygg leder, enligt Mentor B, också till att de känner att de kan fråga vad 

som helst, när som helst och vem som helst. 

 

Enligt handledarpolicyn handlar handledarrollen bland annat om att dela med sig av sin kunskap 

(Handledarpolicy Internt dokument). Det blir också en prövning av den kunskapen mentorerna 

besitter då de får tänka efter hur det verkligen gör saker och ting för att kunna förklara det för den 

nyanställda. Det kan också leda till att mentorerna får kolla upp saker som de inte har tillräckligt 

med kunskap om. 

 
"Helt plötsligt får man börja tänka på vad är det man gör och varför och det är nyttigt. Det blir nästa raket i lärandet 

[...] Det är en utbildning i sig att kunna svara på frågor som man själv tycker är självklara och kunna svara så de är 

begripligt. Ja det är inte det lättaste alltid."(Mentor B Intervju) 

 

I handledarpolicyn tas det upp vad det innebär att vara en handledare och att denna roll ska var 

utvecklande (Handledarpolicy Internt dokument). Detta kan tolkas som att organisation inte 

enbart har mentorskapet som en lärandeprocess för den nyanställde utan även förespråkar att 

lärandet ska fortsätta under yrkets senare del. Detta ges ytterligare tecken på då BDO även har en 

kompetensutvecklingspolicy. Mentor A berättar att Kompetensutvecklingspolicyn är till för de 

medarbetare som jobbat lite längre i organisationen. I kompetensutvecklingspolicyn tas det även 

upp att utbildningen av de anställda ses som en investering. Detta då chefs- och 

ledarskapsutbildningar leder till utvecklandet av medarbetaren och på så sätt även bidrar till 

organisationens utveckling. I policyn tas det även upp att dessa utbildningar i första hand skall 

ske genom interna kurser (Kompetensutvecklingspolicy Internt dokument). 

4.6 Sammanfattning av praktiken 

 

BDO vill vara ett snabbt växande, lönsamt och lokalt närvarande företag då detta ger dem 

möjlighet att investera i personal och kvalitet (BDO AB 2013c). BDOs ledord är att de ska vara 

sociala, positiva och drivna (BDO AB 2013b). Att vara social på BDO är lika viktigt på kontoret 

som ute hos deras kunder därför försöker de anställa sociala människor. 

 

BDO lägger stor vikt vid att deras medarbetare ständigt utbildar sig för att säkerställa en hög 

kompetensnivå. Under en anställds fem första år ges grundläggande utbildningar med fokus på 

revision, skatt och redovisningsfrågor, och därefter sker vidareutbildningar efter individens eget 

behov (BDO AB 2012e). Utbildningarna som sker under den nyanställdas tre första år kallas för 

Trappan och dessa ges till alla nyanställda runt om i Sverige samtidigt. Detta bidra till att öka de 
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nyanställdas kontaktnät och att öka sammanhållningen inom organisationen. I största möjliga 

mån är utbildningarna interna. 

 

När nyanställda börjar på BDO får de en handledare tilldelad till sig och detta är en del av BDOs 

satsning på utbildningar och kompetens. Hur detta ska ske och hanteras presenteras i deras 

handledarpolicy. Handledarpolicyn tar upp att handledaren ska hjälpa den nyanställda med 

planering av arbete, poängterar att alla frågor som ställs är bra frågor och att det är viktigt att 

handledaren delar med sig av sin kunskap samt sina erfarenheter (Handledarpolicy Internt 

dokument). Detta ska enligt handledarpolicyn leda till att handledaren verkar som en förebild. 

Förebildsrollen på BDO innebär att verka som förebild för den nyanställda, för BDO och för 

BDOs kultur. Detta sker genom att handledaren är ödmjuk, sympatisk och respektfull i sin roll 

inom organisationen. Handledarpolicyn tar även upp att handledaren ska vara tillgänglig, 

förstående, ha tålamod och ta sin roll seriöst. Enligt Mentor A innebär förebildsrollen att vara 

social, positiv och tycka det är roligt på jobbet. Mentorn kan i sin förebildsroll lättare visa vilken 

nivå de nyanställda förväntas ligga på, hur arbetsklimatet ska hanteras och visa vad som är okej 

och inte okej inom organisationen. Mentorn beskrivs av de nyanställda under intervjuerna som en 

inspirationskälla som ger inspiration till hur de nyanställda ska tänka och hur de kan utvecklas 

inom organisationen. 

 

BDO saknar en beskrivning av sitt mentorskap i offentliga dokument. Det är enbart under fliken 

student på deras hemsida som det går att hitta information om att nyanställda blir tilldelad en 

handledare när de börjar (BDO AB 2013a). Många som börjar på BDO kommer direkt från 

skolan och är därför både nya på jobbet och inom yrket. Skolan bidrar inte, anser Mentor B, till 

det praktiska arbete som utförs på BDO utan att de snarare enbart ger grundinformation. Detta 

leder till att den nyanställda är osäkra och att de ifrågasätter sin kunskap. Handledarens uppgift 

blir här att minska osäkerheten genom att besvara frågor och hjälpa den nyanställda in i 

gemenskapen på kontoren. 

 

Mentor A och Mentor B hade inga mentorer när de började, i efterhand känner de att de saknade 

någon specifik person som de kunde vända sig till och ställa frågor. De känner också att om de 

hade haft en mentor hade de kommit in i arbetet snabbare. De nyanställda som har haft mentorer 

sen de börjat bekräftar att deras mentor har gett dem det som Mentor A och Mentor B saknade. 

De nyanställda beskriver att deras mentorer har hjälp dem att komma in i yrket snabbare genom 

att de har fått ta del av mentorernas erfarenheter, sättet de arbetar på, hur de agerar och hur de 

strukturerar upp sitt arbete. 

 

När problem dyker upp vänder sig de nyanställda till sin mentor i första hand för att få hjälp. Det 

poängteras dock av samtliga studieobjekt att de egentligen kan fråga vem som helst på kontoren. 

Lösningen sker oftast genom diskussioner där fokus ligger på att den nyanställda ska lära sig för 

att samma fråga inte ska dyka upp igen. De tre nyanställda som intervjuades säger att deras 

mentor lägger stor vikt vid att de ska förstå och lära sig yrket. Det lyfts även fram i 

handledarpolicyn att det är viktigt att den nyanställde får förklarat för sig varför de ska göra som 

de gör. Att de nyanställde skulle kunna lära mentorerna något mottogs under intervjuerna 

skeptiskt. Men efter reflektion lyfte mentorerna fram att de nyanställda kan bidra med nya ögon 

på äldre uppdrag. De nyanställde kunde däremot inte komma på något de lärt sin mentor. 
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Feedback ska, enligt Grundinformation för handledare av nyanställda, ges av mentorn till den 

nyanställde på utfört arbete. Feedback nämns även i BDOs planerings- och utvecklingssamtals 

mall (Internt dokument) som gruppcheferna ska hålla i. Under intervjuerna framkom det dock att 

det finns en avsaknad av feedback både från gruppchefer och mentorer. 

 

Mentor A och Mentor B upplever att de, när de blev mentorer, började reflektera mer över varför 

de gör som de gör, alltså när en person blir handledare måste denne börja reflektera över sin 

kunskap. Detta för att kunna uttrycka och förklara sin kunskap på ett förståligt sätt till de 

nyanställda. I handledarpolicyn tas det upp att handledar rollen ska vara utvecklande vilket tolkas 

som att organisationen ser mentorskapet som en lärande process för både den nyanställde och för 

handledaren. 

 

Mentorskapet beskrevs under intervjuerna med följande ord, öppenhet, flexibelt, lugnt, 

personligt, inspirerande, utvecklande, betydande, stöttande, lärorikt, ambitiöst, välstrukturerat och 

genomtänkt. Mentorskapets funktioner på BDO beskrevs med orden, trygghet, 

kompetensöverföring, förståelse för arbetet och yrket, stöd, vägledning och att det ger en mer 

positiv känsla för jobbet. 

 

Mentorernas egenskaper som uppskattades av de nyanställda var att de är pedagogiska, kunniga, 

förstående, tålmodiga, att de tar sig tid och att de är jämnåriga. BDO beskriver att handledaren 

ska vara ödmjuk, sympatisk och respektfull i sin roll. Handledaren ska även vara tillgänglig, 

förstående, ha tålamod och ta sin roll seriöst (Handledarpolicy Internt dokument). 
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5 Analys av mentorskapet på BDO  
 

Syftet med studien är att undersöka mentorskapets tre funktioner, karriärutveckling, social 

support och som förebild, på BDO. I detta kapitel kommer syftet att undersökas genom att 

referensramen och den insamlade empirin möts i en analys som görs med hjälp av modellen som 

framkom i kapitel 2. Modellen kommer användas som ett verktyg för att analysera den empiriska 

studien och om möjligt kommer den att utvecklas.  

  

 
Figur 2: Lärande genom mentorskapets tre funktioner 

5.1 Karriärutvecklingen på BDO 

 

Definitionen, enlig Kram (1983), på mentorskapet är en relation där en mer erfaren organisatorisk 

medlem ger vägledning till en mindre erfaren person. Denna definition stämmer överrens med 

den empiri som samlats in. På BDO tilldelas de nyanställda, det vill säga lärlingen, en mentor. 

Denna mentor är en person som arbetat inom organisationen ett antal år och kan därmed sägas 
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vara en erfaren organisatorisk medlem som ger vägledning till den nya personen i organisationen. 

Herbohn (2004) studie resulterade bland annat i att oerfarna revisorer som deltog i ett 

mentorsprogram kände en större möjlighet att bli befordrade i framtiden. Under intervjuerna 

bekräftades detta genom att lärlingen på BDO blir tilldelade en mentor, med mentorn finns det 

också en plan över hur lärlingen ska utvecklas inom organisationen men även hur denne ska nå 

sitt mål att bli godkänd revisor. Vi anser att detta stöd som lärlingen får i början av sin karriär 

leder till känslan att befordringsmöjligheterna i framtiden ökar. Enligt Wanberg, Walesiska och 

Hezlett (i Marcinkus Murphy 2012) kan mentorskapet byggas upp av olika läranden och att 

mentorn fungerar som en lärare som lär sin lärling och utvecklar lärlingen in i sin yrkesroll kallas 

för kunskapsbaserat lärande. Det kunskapsbaserande lärandet kopplar vi till 

mentorskapsfunktionen karriärsutveckling, då funktionens huvudsyfte är att hjälpa lärlingen i 

dess utveckling inom karriären. Under intervjuerna med lärlingarna framkom det att en av 

mentorernas viktigaste funktion var att de hjälpte lärlingarna att komma in i och lära dem yrket 

snabbare. Av detta tolkar vi att ett kunskapsbaserat lärande finns på BDO, men lärande var inget 

som de intervjuade själva nämnde.  

 

I Weinberg och Lankaus (2010) studie beskrivs karriärutveckling som ett sätt för organisationen 

att förbereda och lära lärlingen dess operativa funktioner. Denna process ser vi som ett sätt för 

organisationen att skola in lärlingen i organisationen och dess kultur. Detta i sin tur kopplar vi 

inte till att organisationen försöker utveckla lärlingen utan ser detta mer som en 

institutionaliseringsprocess. En institutionaliseringsprocess där lärlingen inte bara får lära sig sitt 

jobb utan får lära sig vilka ramar som denne får verka inom, det vill säga vad som enligt 

organisationen är ett korrekt beteende och handlingsmönster. Karriärutveckling med hjälp av 

mentorskapet kan på så sätt även innebära en form av selektering av de anställda då de som inte 

passar in i organisationens spelregler på ett eller annat sätt selekteras bort.  

 

Karriärutvecklingen beskrivs oftast som en rak väg uppåt men i Weinberg och Lankaus (2010) 

studie presenteras det även att förberedelser för att förflyttas sidleds kan göras. På BDO beskrivs 

karriärutvecklingen inom organisationen endast något som kan ske i riktning uppåt. Detta sker 

genom att lärlingen får grundläggande utbildning inom revision, skatt och redovisning under 

dennes fem första år. Dessa utbildningar är ett krav för att bli auktoriserad revisor. Efter dessa 

fem år sker vidareutbildningar efter individens eget behov, där slutmålet är att bli delägare i 

BDO. Genom att karriärutvecklingen endast beskrivs som en väg uppåt upplever vi att det bygger 

upp stora förväntningar både från lärlingens sida men även från organisationens sida att lärlingen 

ständigt måste befinna sig i utveckling.  

 

Karriärutvecklingen ska genom mentorn, enligt Lankau och Scandura (2002), öka lärlingens 

förståelse för dess yrke och för de krav som ställs på eller förväntas av lärlingen. I början av 

karriärfunktionen påbörjas den utvecklande fasen där mentorn och lärlingens relation expanderas. 

Expanderingen sker på grund av att lärlingens positiva förväntningar som byggts upp under 

lärlingens första tid nu testas mot verkligheten (Kram 1983). Detta i form av att praktiska 

erfarenheter börjats insamlats av lärlingen. Lärlingarna sa under intervjuerna att deras mentorer 

har hjälpt dem att snabbare komma in i sin yrkesroll. De har snabbare kommit in i sin yrkesroll då 

de exempelvis har sett hur deras mentorer arbetar och strukturerar upp sitt arbete. Detta anser vi 

görs genom observering, reflektering och imitering. De två intervjuade mentorerna hade ingen 

mentor då de startade och kände en avsaknad av att ha en mentor som kunde visa dem hur allt 

fungerade. Både intervjuerna och de interna dokumenten samt referensramen visar på hur viktigt 
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det är för en lärling att ha en mentor som på ett pedagogiskt sätt visar hur arbetet kan struktureras 

upp men även vad lärlingen kan tänka på i olika uppdrag, då lärlingen på detta sätt kommer in i 

yrket snabbare. 

 

I Wasburn och Crispo (2006) studie togs det bland annat upp att mentorn ska försäkra att 

lärlingen ges utmanande uppgifter. Detta är något som båda de intervjuade mentorerna lyfte fram 

under våra samtal. De hävdade att detta var viktigt för att lärlingen ska känna sig behövd och inte 

sitta utan arbetsuppgifter. Till följd av detta anser vi att det handlar om att lärlingen snabbare ska 

komma in i hur organisationen arbetar. Därmed görs det tydligt hur viktigt den praktiska 

kunskapen, det vill säga att lärlingen får använda sina kunskaper i verkligheten, är för 

inskolningen av lärlingen. Detta bekräftas av de intervjuade lärlingarna då de lyfter fram att de i 

början av sin karriär upplever att de inte har kunskap om hur de ska använda sin teoretiska 

kunskap i praktiken. På så sätt blir mentorn ett stöd i denna process då mentorn praktiskt kan visa 

hur lärlingen ska lösa uppgifter som de ställs inför. Konfrontation och guidning är två av fyra 

funktioner som St-Jean (2011) lyfter fram som funktioner i karriärutveckling. Under intervjuerna 

med mentorerna framhävdes vikten av att lärlingen, vid påstötande av problem inom arbetet, 

förstod lösningen som lärlingen kom fram till med hjälp av guidning från mentorn. Enligt St-Jean 

(2011) är konfrontationen av lärlingens idéer från mentorn viktig för att skapa reflektion hos 

lärlingen om varför denne tänker som den gör. De utmanande arbetsuppgifter som lärlingen får 

av mentorn, enligt Wasburn och Crispo (2006) studie, innehar också en hög lärandepotential då 

lärlingen utsätts för utmaningar som utvecklar lärlingens kunskap genom att en reflektion görs, 

enligt Ellström (1996). På så sätt blir mentorn ett viktigt stöd för lärlingen att komma in i yrket. 

Utifrån detta kan det ses att stödet som lärlingen får av mentorn är en förutsättning för att 

utveckling ska ske, vilket bekräftas i Kolbs (1984) studie. 

 

Under mentorskapets första tid får lärlingen följa med sin mentor till olika kunder och tilldelas 

sedan uppgifter utifrån dessa uppdrag. Detta kan kopplas till en av St-Jean (2011) fyra funna 

funktioner inom karriärutveckling, integration. Vi upplever att St-Jeans beskrivning om att 

integrationen underlättas med hjälp av presentation för affärskontakter inom organisationen görs. 

Dock upplever vi inte utifrån empirin att lärlingarna har en delaktighet i målformulering, 

planering och verksamhetsutveckling. Detta då lärlingen redan vid anställning har en utstakad 

plan för hur dennes utveckling ska ske och på så sätt upplevs det att målformulering, planering 

och verksamhetsutveckling ligger på en högre nivå inom organisationen som lärlingen inte får 

vara delaktig i. Att lärlingarna inte får vara delaktiga i dessa beslut kopplar vi till att det inom 

BDO finns en viss hierarki mellan organisationens olika befattningar som tydliggör vem som får 

göra vad. Vi anser att detta kan leda till att BDO kan gå miste om insiktsfulla synpunkter som 

lärlingen kan ha då denne är ny i organisationen och på så sätt kan se saker som beslutsfattarna är 

blinda inför. Denna blindhet anser vi uppkommer då beslutsfattarna har arbetat sig upp inom 

organisationen under en lång tid. Ovanstående kan därmed kopplas till att mentorskapet handlar 

mer om en institutionaliseringsprocess för organisationen än som ett sätt att lära för de anställda. 

En medvetenhet om att institutionaliseringen även är ett lärande finns. Dock anser vi att motivet 

bakom lärandet ser olika ut. Vid institutionaliseringen från organisationens sida anser vi att 

lärandet handlar om att utveckla organisationen och bygga upp strukturer för att få en effektivare 

organisation, det vill säga organisatoriskt lärande. Men att lärandet för lärlingen har ett mer 

personligt motiv, det vill säga att lärlingen ska lära sig sitt jobb. På så sätt anser vi att 

mentorskapet fungerar som en bra bro mellan dessa två olika motiv. Enligt Meyer och Rowan 

(1991) är det vanligt att mentorskapet resulterar i att lärlingen får samma bild av organisationen 
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som mentorn, vilket vi anser även är en av förutsättningarna för att institutionaliseringen ska 

kunna möjliggöras. 

 

Weinberg & Lankaus (2010) och St-Jean (2011) tar upp att återkoppling samt feedback är viktiga 

funktioner för att lärlingen lära sig samt utvecklas i sin roll. Av alla fem studieobjekten beskrevs 

det en avsaknad av planerings- och utvecklingssamtal inom organisationen. Under intervjuerna 

fick vi en tydlig mall samt en muntlig beskrivning av hur detta dokument ska tolkas och 

användas. Det vill säga att en struktur för feedback inom organisationen finns men där nackdelen 

är att det endast blivit ett dokument. Vi anser att det inte har någon betydelse vad som skrivs så 

länge orden inte blir till handlingar. Utifrån de studerade dokumenten (Handledarpolicy Internt 

dokument; Planerings- och utvecklingsmall Internt dokument; Grundinformation för handledare 

av nyanställda, Internt dokument) poängteras vikten av att feedback ges till de anställda inom 

BDO. Men det finns en tydlig avsaknad av ett formellt möte och detta önskar lärlingarna att ha 

med mentorn istället för med gruppchefen. Att utlova en sak och inte göra det anser vi inom 

organisationer alltid är en risk då ords betydelse tillslut tappar sin funktion. Med tanke på att alla 

lärlingar inom BDO genomgår samma process för att lära sig yrket kan bristen på feedback 

hämma organisationens positiva utveckling. För den dagen som lärlingen eventuellt själv blir 

mentor har denne skapat sig en bild av hur en mentor ska vara utifrån sina erfarenheter och då 

mentorn oftast ses som en förebild kan avsaknaden av feedback fortsätta att finnas genom hela 

organisationen. Självfallet kan det vara så att den dagen då lärlingen blir mentor också kan 

tillföra detta till organisationen och sin arbetsgrupp men med tanke på den rådande hierarkin kan 

det vara svårt att implementera mer feedback i organisationen. Detta på grund av att om de högre 

upp i hierarkin inte prioriterar och tar sig tid till feedback kommer det troligtvis inte göras längre 

ner i organisationsschemat heller framförallt då revisorerna arbetar med tid som de måste debitera 

någon annan för. Ellström (1996) tar upp att bristande handlingsutrymme, som kan uppkomma i 

denna situation, kan hämma lärandet på arbetsplatser då reflektion över handlingar sällan görs. 

Eller som i detta fall över handlingar som inte görs. Ellström (1996) menar att reflektion kan 

göras och implementeras i organisationen genom att låta de anställda vara med på uppföljning 

och målsättning för verksamheten. På så sätt kan erfarenheter inom organisationen utbytas. På så 

sätt så skiljer sig referensramen och den insamlade empirin åt i det avseende att BDO endast på 

papper anser att feedbacken är viktig men inte utför några specifika handlingar för att leva upp 

till de skrivna orden, i alla fall inte i det studerande fallet. 

 

St-Jean (2011) fann även att det i karriärfunktionen var viktigt med informationssupport. Vid 

informationssupporten förmedlas personlig kunskap om affärskap, lagar och användbar 

information. Detta anser vi att BDO gör genom att hålla lärlingarna uppdaterade genom interna 

utbildningar, vilket Ellström (1996) tar upp som en förutsättning för en lärande arbetsplats. Precis 

som integrationen kan informationssupporten ses som ett sätt att styra de anställda inom 

organisationen och deras arbetssätt, det vill säga att institutionaliseringen än en gång lyser 

igenom. 

 

En annan del av karriärutvecklingen är då en del av lärlingarna själva blir mentorer. Detta steg 

beskrivs av mentorerna som nästa raket i lärandet, då reflektion över inarbetade arbetsuppgifter 

görs eftersom de måste kunna förklaras på ett logiskt och pedagogiskt sätt. På så sätt måste den 

nyblivna mentorn vara säker på sin kunskap då dessa ska läras ut till en ny lärling inom 

organisationen. Enligt Poulsen (2006) skapar dessa reflektioner nya insikter som är värdefulla för 

både mentorn själv och för lärlingen. Vid intervjuerna med de två mentorerna var reflekterandet 
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över deras egen roll samt kunskap även en viktig del i lärandet. Enligt Schön (1991) innebär 

reflektionen att mentorns ramar och teorier kan rubbas och att det är denna osäkerhet som leder 

till att mentorn kritiskt börjar ganska sin egen kunskap. På så sätt kan mentorskapet även bidra till 

det organisatoriska lärandet enligt Schön. Poulsen (2006) tar upp att mentorskapet ur ett 

organisatoriskt perspektiv kan utveckla verksamheten genom att mentorskapet strategiskt stödjer 

organisationens vision, mål och värderingar. Exempelvis fortsätter BDO med chefs- och 

ledarskapsutbildningar även när medarbetarna har arbetat ett tag. Det tas i 

kompetensutvecklingspolicyn upp att den utveckling som kurserna innebär ses som en 

investering som gynnar både organisationen och medarbetarna (Kompetensutvecklingspolicy 

Internt dokument). Så genom de internutbildningarna och de utbildningsplaner som BDO har 

anser vi att de strategiskt genom mentorskapet försöker jobba mot organisationens vision, mål 

och värderingar. 

5.2 Social support på BDO 

 

Enligt Herbohn (2004) ger mentorer i en organisation social support genom att bland annat låta 

lärlingarna utveckla sin egen identitet och främja deras självförtroende. Detta sågs i empirin 

genom att mentorerna försökte visa en förståelse för sina lärlingar om att alla är barn i början och 

referera till att de själva tyckte vissa saker var svåra i början. Kolb (1984) tar upp i sin studie att 

socialiseringen i ett yrke leder till en omorientering av lärlingens identitet som i sin tur leder till 

en professionell mentalitet. Denna mentalitet präglas av de standarder och etik som yrket präglas 

av. Med tanke på att lärlingen präglas av mentorns yrkeserfarenhet som tidigare togs upp i 

karriärsutvecklingen och sedan även av yrkesstandarder och etik kopplas socialiseringen in i 

yrket även till institutionalisering. En institutionaliseringsprocess som formar individen till en 

”acceptabel” social medmänniska i den miljö som, i detta fall lärlingen, befinner sig i. 

 

St–Jean (2011) beskriver i sin studie att det i den sociala supporten utvecklas en relation som ses 

som en vänskapsrelation. Utifrån empirins beskrivningar tolkar vi att så inte är fallet, då 

mentorerna och lärlingarnas relation beskrevs som väldigt yrkesmässig, där privata 

angelägenheter endast diskuterades under fikarasten alternativt under lunchrasten. Med detta sagt 

anses inte relationen vara konstlad för det utan endast vara kopplad till jobbet och på så sätt vara 

rent yrkesmässig. Vi kopplar dock den sociala supporten till Krams (1983) inledande fas, där 

relationen mellan mentorn och lärlingen börjar. På så sätt anser vi att den sociala funktionen är 

den funktion som träder in först i mentorsrelationen. Den inledande fasen anses även vara en 

förutsättning för att förebildsrollen skall kunna träda in, detta eftersom det i denna fas utvecklas 

en stark positiv bild av mentorn för lärlingen enligt Kram (1983). 

 

Yongmei, Jun och Bartons (2011) studie beskrev bland annat vikten av att en positiv inställning 

till mentorskapet var relevant för att mentorskapet skulle kunna ge något. Detta var något som vi 

såg tydligt under intervjuerna då studieobjekten vid beskrivandet om vad mentorskapet gett dem 

blev både personliga och entusiastiska i sina beskrivningar och sitt kroppsspråk. I samma studie 

togs det även upp att mentorskapet leder till att olika relationer inom organisationen byggs upp. I 

intervjuerna tog lärlingarna upp hur de genom utbildningarna, så som Trappan, bygger upp 

relationer med både kollegor som jobbat lika länge inom BDO men även kollegor som varit inom 

organisationen ett par år längre. Detta anser vi är en bra fördel och effekt av mentorskapet som 

organisationen kan dra nytta av då det kan leda till att medarbetarna stannar kvar längre inom 
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organisationen då relationerna kan leda till ökad tillfredställse på jobbet genom bland annat ökad 

trivsel. Men vi anser även att ett visst ansvar för organisationen byggs upp genom att lärlingen 

känner att BDO satsar på dem genom utbildningar och mentorskapet. På så sätt blir det ur 

organisationens synvinkel extra viktigt med att relationerna inom organisationen fungerar samt 

att socialiseringen in i yrket blir av stor vikt, då den kunskap om organisationen och dess kultur 

som lärlingen får i början av sin anställning kommer reflekteras under hela lärlingens anställning. 

Detta då de första intrycken och uppfattningarna om BDO kommer att bildas. Wanberg, 

Walesiska och Hezlett (i Marcinkus Murphy 2012) kopplades det till kognitiva lärandet till 

förebildsfunktionen. Men utifrån studerad empiri anser vi att det kognitiva lärandet tillhör den 

sociala funktionen, då det är där inskolningen av lärlingen i organisationen sker. Detta då det är i 

det kognitiva lärandet som mentorn försöker förmedla organisationens värderingar till lärlingen 

(Marcinkus och Murphy 2012). 

 

I St-Jeans (2011) studie delades den sociala supporten i mentorskapet in i fyra funktioner som var 

reflektor, trygghet, motivation och som en förtrogen person. Att vara reflektor innebär att ge 

lärlingen feedback på vilken roll denne har i det aktuella affärsprojektet och hur utfört arbete har 

gjorts. I empirin diskuterades inte vilken roll lärlingen hade i de olika projekten utan det 

diskuterades mer om vilka uppgifter lärlingen hade och hur det arbetet lades upp. Exempelvis 

hade mentorn helhetsperspektivet på uppdraget och visste vad som skulle göras, utifrån detta 

delade mentorn sedan ut uppgifter i takt med att lärlingen färdigställde de utfärdade uppgifterna. 

Precis som nämndes i karriärutveckling upplevs det av studieobjekten en avsaknad av feedback 

på utfört arbete. Den feedback som ges, enligt studieobjekten, framkommer när lärlingen stöter 

på problem eller hinder i sina uppgifter då lärlingen och mentorn tillsammans löser problemet 

som uppstått. På så sätt uteblir både positiv och negativ feedback på utförda arbetsuppgifter så 

länge inte lärlingen stöter på problem. Detta kan leda till att mentorn upplever en frustration på 

felaktiga uppgifter samtidigt som denne bara ser förbi de korrekt utförda uppgifterna. Risken 

finns att lärlingen vid utebliven feedback endast känner sig som ett verktyg som mentorn har för 

att slutföra olika uppdrag.  

 

En annan funktion var att mentorn skulle skapa trygghet för lärlingen under inlärningsperioden 

samt vid problem i sin arbetsroll (St-Jean 2011). Enligt lärlingarna upplevde de att de fick stöd då 

de stötte på problem i sina arbetsuppgifter samt att en av lärlingarna även beskrev att 

mentorskapet innebar trygghet. Alla fem studieobjekten beskrev även att de som nyanställda 

kände sig osäkra inom yrket då de upplevde att de inte hade någon erfarenhet med sig och inte 

visste hur arbetet fungerade. På så sätt fungerade även mentorn som en trygghet i denna fas. Då 

trygghet är något som tas upp av både referensramen och empirin anser vi att tryggheten som 

mentorskapet ger är en viktig funktion som den sociala supporten innefattas av. Den sociala 

supporten innefattar även att mentorn ska motivera lärlingen men även att kunna finnas där som 

en förtrogen person som lärlingen bygger upp tillit till (St-Jean 2011). Motivation från mentorn 

sågs i empirin när lärlingarna uttryckte att de inspirerades av deras mentorers karriärväg. Att se 

någon som har gjort samma resa som lärlingen önskar göra inspirerar och motiverar denne att 

göra ett bättre arbete för att nå samma karriär. Motivationen ses också finnas då mentorn peppar 

den nyanställde när denne känner att det är tungt och att dennes kunskap inte räcker till. Detta 

anser vi bero på att den sociala relationen måste utvecklas för att lärlingen ska kunna se sin 

mentor som förebild och kan därmed då även motiveras och inspireras av dennes karriärväg. 
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5.3 Mentorn som förebild på BDO 

 

Mentorn som förebild är något som lyfts fram i BDOs handledarpolicy (Handledarpolicy Internt 

dokument). Enligt Weinberg och Lakaus (2010) studie uppkommer förebildsrollen när lärlingen 

värderar mentorns kunskaper och förmågor. Under intervjuerna var detta något som alla tre 

lärlingarna tog upp genom alltifrån att mentorns ord är lag till att lärlingarna imiterade mentorns 

sätt att arbeta. Enligt Lankau och Scandura (2002) är imitationen av mentorns egenskaper en 

viktig del för att influera lärlingens lärande, detta då lärlingen ser upp till mentorn och då även är 

mer öppen för att pröva på mentorns arbetssätt. Detta kan leda till och fungera som en stark 

motivation för lärlingen då de har ett tydligt exempel på vad deras arbete kan leda till samt ta 

dem inom organisationen. Men vi anser att en risk finns att mentorn i sin tur kan ha lärt sig fel 

alternativt har fått så stark rutin i sitt arbetssätt att nya inslag är svåra att ta till sig för mentorn. 

Vidare kan det i sin tur leda till att även lärlingen lär sig fel samt att nya insikter till 

organisationen inte reflekteras över, vilket kan leda till att organisationens utveckling kan stanna 

av. På så sätt behöver inte förebilden enbart vara positiv utan kan även leda till ett negativt 

inlärande inom organisationen om fel värderingar av mentorn görs. Vi vill dock poängtera att 

mentorskapet endast lyfts fram som något positiv i referensramen och i insamlad empiri. Enligt 

Swap et al. (2001) sker en stor del av lärandet för lärlingen då denne har en beundran för mentorn 

och organisationen den befinner sig i. Ur organisationens synvinkel kan detta användas då de vill 

institutionalisera den nyanställde i organisationen och dess kultur. 

 

Enligt Lankau och Scanduras (2002) studie upplever lärlingar som har en mentor som förebild en 

större tillfredställelse för sitt arbete genom de inlärningsmöjligheter och den kunskap som 

mentorn ger. Under intervjuerna framkom det att mentorskapets funktioner på BDO bland annat 

ansågs vara att lärlingen fick en mer positiv känsla för sitt arbete, att de fick en större förståelse 

för sitt yrke och en större förståelse för det arbete de utförde. Även kompetensöverföring togs 

upp som en funktion av mentorskapet, vilket kan kopplas till Lankau och Scanduras (2002) 

studie. Till förebildsfunktionen kan även Wanberg, Walesiska och Hezlett (i Marcinkus Murphy, 

2012) effektivitetslärande kopplas då det handlar om hur lärlingen ser på sig själv men även 

börjar reflektera över sitt sätt att agera. Detta anser vi är det som sker i överlappningen mellan 

förebildsrollen och karriärsutvecklingsrollen. För i detta skede har lärlingen börjat imitera sin 

mentors arbetssätt samtidigt som lärlingen har börjat komma in i sina arbetsuppgifter och blivit 

mer självsäker i sina arbetsuppgifter. Vi håller därmed med om att St-Jeans (2011) resultat om att 

mentorskapet är med och stödjer den svårstrukturerade processen som kunskapsöverföringen 

innebär.  

5.4 Mentorskapet ur ett nytt perspektiv 

 

Efter genomförd analys har en utveckling av den tidigare modellen (2.4 Modell) kunnat göras. 

Mentorskapets tre funktioner kommer hädanefter att benämnas som social inlärning, förebild och 

karriärstöd.   
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Figur 3 Mentorskapets tre funktioner på BDO  

 

Utifrån gjord analys anser vi att mentorskapet på BDO kan liknas mer vid en process än vid en 

cykel som den tidigare modellen visade i kapitel 2.4 Modell. Vi uppfattar att det i mentorskapet 

på BDO först uppkommer en social inlärning för lärlingen, vilket i resultatet kallades för social 

support (5.2 Social support på BDO). Efter genomförd analys har vi istället valt att kalla det för 

social inlärning, eftersom det är i denna del av mentorskapet som lärlingen på BDO introduceras 

för kollegor och organisationens kultur samt lär sig sitt yrke. I vår referensram ses social support 

(2.2 Mentorskapet som social support) som en bieffekt av karriärutvecklingen medan vi efter 

genomförd analys istället anser att den sociala inlärningen ligger till grund för de andra två 

funktionerna, förebild och karriärstöd. I samband med den sociala inlärningen får lärlingen med 

sig vilken etik och värderingar som organisationen uppskattar och representerar. I detta stadium 

av mentorskapet ges även praktiska åtaganden som kan innebära alltifrån att tilldelas en 

arbetsplats till att lära sig hur tidskorten fungerar. På så sätt spenderar lärlingen mycket tid med 

sin mentor i början och en relation byggs sakta upp. 

 

Den gråmarkerade delen mellan social inlärning och förebild i modellen visar hur funktionerna 

kopplas samman genom mentorskapets inledningsfas, där relationen enligt Kram (1983) 

utvecklas mellan mentor och lärling. När den sociala inlärningen har utvecklats och 

arbetsuppgifter har börjats introducerats för lärlingen kan förebildsfunktionen (5.3 Mentorn som 

förebild på BDO) börja ta plats. Denna tes bekräftas av Krams (1983) studie som menar att en 

social funktion inkluderar en förebildfunktion. Dock anser vi att förebildsfunktionen är en enskild 

funktion som efterföljs av den sociala inlärningen som bekräftas av bland annat Scandura och 

Ragins (1993) och Herbohn (2004) men även genom insamlad empiri. Enligt Kram (1983) 

kommer karriärfunktionen först under mentorskapet för att sedan när banden har stärkts utvecklas 

till en social funktion som inkluderar en förebildsroll. Detta är något som vi inte såg i empirin där 

den sociala inlärningen upplevdes komma först. Enligt Wasburn och Crispo (2006) kan mentorn 
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först verka som förebild då lärlingen och mentorn befinner sig i en ömsesidig relation som 

inrymmer både erkännande och rådgivning. Denna ömsesidiga relation anser vi byggs upp under 

den sociala inlärningen på BDO och bidrar därmed till att lärlingen bygger upp en tillit till sin 

mentor och ser då sin mentor som en förebild. Dessutom hävdar St-Jean (2012) att tilliten för 

mentorn är viktigare än framtida karriärmöjligheter, vilket är ett tecken på att förebildsfunktionen 

kommer före karriärstödet. När mentorn ses som en förebild av sin lärling börjar lärlingen imitera 

och dela sin mentors åsikter och arbetssätt. Genom att mentorn är den som är med lärlingen under 

hela processen blir imiteringen ett naturligt steg i relationen. Imiteringen leder till att lärlingen på 

BDO för vidare sin mentors arbetsätt och syn på organisationen. Detta gjordes tydligt under 

intervjuerna med lärlingarna då refereringar till mentorn och dess karriärutveckling gjordes. 

Exempelvis uttrycktes det att mentorns ord är lag då lärlingarna ser upp till sin mentors 

karriärutveckling och den resan mentorn har gjort. Vi anser att detta är tydliga tecken på att 

lärlingarna på BDO har tillit samt ser upp till sina mentorer inom organisationen. Detta anser vi 

även är ett tydligt drag från BDOs sida då det i sin handledarpolicy tar upp vikten av att mentorn 

ska vara en förebild för lärlingen (Handledarpolicy Internt dokument). 

 

Då relationen utvecklas ytterligare samt att lärlingen börjat komma in i sina arbetsuppgifter blir 

mentorn mer ett stöd i lärlingens karriär och utveckling, vilket kan ses som den gråmarkerade 

delen mellan förebild och karriärstöd i modellen. Denna del kopplas till mentorskapets 

utvecklandefas (Kram 1983). Därmed anser vi att karriärstödet kommer sist i mentorskapet på 

BDO. Anledningen till att vi kallar det karriärstöd istället för karriärutveckling (5.1 

Karriärutveckling på BDO) beror på att vi anser att det är individens (lärlingens) handlingar som 

utvecklar sin egen karriär och tar sig framåt. Det vill säga att det inte är mentorns handlingar utan 

dess stöd och inspiration till framtida karriär som bidrar till utvecklingen hos lärlingen. 

 

De tre funktionerna sammankopplas genom en institutionaliseringsprocess som vi anser att BDO 

använder sig av. Anledningen till att vi ser det som en institutionaliseringsprocess handlar om hur 

BDO har byggt upp olika stukturer inom organisationen för att organisationens medlemmar ska 

lära sig deras värderingar och utvecklas i takt med branschens kunskapskrav. På så sätt ligger 

lärandet som dolda processer inom varje funktion och där lärlingen måste nå en viss kunskap 

innan nästa funktion kan kopplas in. Exempelvis anser vi att det kommer vara svårt för en lärling 

som inte bygger upp en relation till organisationen och dess mentor att kunna se denne som en 

förebild. I sin tur leder detta till att lärlingen får problem med att finna stöd från sin mentor att 

utvecklas inom organisationen, då lärlingen inte ser upp till sin mentor och dess sätt att arbeta. En 

förutsättning för att lärandet ska kunna finnas är att mentorerna ger feedback till lärlingarna i det 

dagliga arbetet. Detta då feedbacken i sin tur leder till att lärlingen börjar reflektera över vad 

han/hon gör men även över vad de lärt sig. Enligt St-Jean (2011) är mentorn en reflektor som 

med hjälp av sin feedback kan lyfta fram styrkor och svagheter hos lärlingen. Även om reflektion 

enligt Schön (1991) kan leda till en osäkerhet, lyfts det fram att reflektionen leder till att ett 

kritiskt förhållningssätt has. På så sätt tar lärlingen egen ställning till den kunskap som har 

inhämtats. Feedback var något som det inom BDO fanns en avsaknad av i faktiska handlingar då 

det endast var något som togs upp i interna dokument, exempelvis i planerings- och 

utvecklingsmallen som BDO har. Genom att införa kontinuerlig feedback och inte endast ge det 

vid utvecklingssamtal anser vi att organisationen i en större grad kommer bidra till lärlingarnas 

utveckling, vilket på sikt även kommer gynna organisationen. Detta då de får effektivare 

medarbetare som är medvetna om sina handlingar och dess effekter inom BDO då de genom en 

mer kontinuerlig feedback kan reflektera över vad som är rätt och fel på ett mer naturligt sätt. 
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Med tanke på att mentorskapet, efter genomförd analys, ses som en process istället för en cykel 

anser vi att feedbacken och reflektionen blir extra viktig. Detta då en process är något som måste 

underhållas och som är under ständig utveckling. I och med institutionaliseringsprocessen anser 

vi att reflektionen över vad som hänt och vad medarbetaren lärt sig är något som sker i varje 

funktion. Exempelvis efter att lärlingen gått igenom den sociala inlärningen och sakta börjar se 

sin mentor som en förebild börjar lärlingen reflektera över vad han/hon lärt sig av sin mentor och 

av sin första tid inom BDO. Likadant då lärlingen går från att se sin mentor som en förebild till 

att börja inspireras och finna stöd av sin mentor i karriären sker en reflektion. Vi anser att 

förutsättningen för att denna reflektion ska finnas är att feedback blir en naturlig del av BDOs 

mentorskap. Detta då reflektionen är något som är med i mentorskapets alla led. För den dagen då 

lärlingen blir mentor börjar han/hon även reflektera över vilken social inlärning som denne vill 

föra vidare, vilken förebild han/hon vill vara och hur han/hon ska kunna erbjuda stöd i sin 

framtida lärlings karriär. 

 

Vi anser att dessa strukturer för lärandet av organisationen som mentorskapet hjälper till med 

kommer att bli allt viktigare i framtiden. Framförallt eftersom det enligt Swap et al. (2001) i 

organisationer ges allt mindre tid att anpassa och lära sig, då organisationer befinner sig i 

konstant förändring. Förutom att organisationer ställs inför en snabbare förändring anses även 

mentorskapet vara en attraktiv parameter hos framtida arbetsgivare och ses av arbetstagare som 

en mer intressant organisation (Horvath, Wasko & Bradley 2008). Dock upplever vi att 

mentorskapet inte är något som BDO lyfter fram till sin omgivning, utan detta är endast något 

som tas upp på organisationens hemsida under fliken Student (BDO AB 2013a). Huruvida detta 

beror på att mentorskapet är en norm inom revisionsbranschen eller att rätt information ska nå rätt 

målgrupp förtäljer inte studien. Vi anser att BDO vid sitt utvecklande av mentorskapet genom 

Vision 2016 bör lyfta fram sitt mentorskap tydligare eftersom det kan ses som en bra 

konkurrensfördel då de visar att de är måna om sina anställda och deras karriärer inom 

organisationen samt att det även kan vara ett steg för BDO att bli en mer attraktiv organisation för 

nyexaminerade ekonomer. 
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6 Konklusion 
 

I detta kapitel kommer studiens slutsatser att presenteras samt att förslag på fortsatt forskning 

kommer att ges. Syftet med uppsatsen var att undersöka mentorskapets tre funktioner, 

karriärutveckling, social support och som förebild, på en svensk revisionsbyrå, BDO. Efter 

avslutad analys utvecklades begreppen för att bättre kunna belysa funktionerna som sågs på 

BDO. Funktionerna som sågs var social inlärning, förebild och karriärstöd. Den sociala 

inlärningen innebär att lärlingen på BDO introduceras för kollegor och organisationens kultur 

samt lär sig sitt yrke. I förebildsfunktionen börjar lärlingen se upp till sin mentor då relationen 

utvecklas och lärlingen börjar då även imitera sin mentors beteende och agerande i arbetet. 

Därefter träder mentorn in som ett karriärstöd som innebär att mentorn genom sin egen karriär 

och sina egna erfarenheter stödjer lärlingen i dennes karriärutveckling. Det livslånga lärandet som 

tidigare beskrevs som det som knöt ihop mentorskapet har ersatts med en 

institutionaliseringsprocess, där lärlingen genom mentorskapets tre funktioner får lära sig 

organisationens etik, värderingar och kultur. Då empirin analyserades med den analytiska modell 

som presenteras i kapitel 2.4 Modell, framkom det att mentorskapet på BDO kunde ses som en 

process. Detta då vi anser att mentorskapets funktioner uppkommer i olika skeden av lärlingens 

första period inom organisationen. Dessa olika delar knyts samman av institutionaliseringen och 

den ständiga reflektion som görs. Med detta anser vi att syftet med studien är uppnådd, då 

mentorskapets tre funktioner har undersökts på BDO.  

6.1 Teoretiskt bidrag  

 

Utifrån tidigare forskning och denna studies resultat vill vi lyfta fram att ett mentorskap, som 

innehar de tre funktioner vi studerat, är ett effektivt verktyg för organisationer att använda sig av 

vid nyanställningar. För lärlingen innebär mentorskapet att de snabbare kommer in i yrket och att 

de får en person som de känner att de kan ställa frågor till vilket ses som ett stöd som är viktigt att 

ha. För mentorn kan mentorskapet innebära fördjupade kunskaper och en ökad reflektion om sina 

kunskaper. För organisationen innebär mentorskapet att de kan sprida organisationens 

värderingar och kultur på ett institutionaliserande sätt som gör att lärlingen direkt får tar del av 

organisationens värderingar och på så sätt bli en del av den sociala samhörigheten. Detta i sin tur 

leder till att lärlingen med hjälp av social inlärning och med mentorn som förebild effektivt 

kommer in i sina arbetsuppgifter och utvecklar en karriär inom organisationen. 

 

Vår uppfattning utifrån tidigare forskning var att mentorskapets funktioner var en 

sammankopplad cykel, men så upplevde vi inte mentorskapet i verkligheten. Vi kan inte heller 

utifrån vår empiriska insamling hitta några tydliga kopplingar till det livslånga lärandet. Detta 

anser vi beror på att de intervjuade i nuläget inte reflekterar över sitt lärande utan att de för dem 

handlar om att lära sig yrket och prestera bra i det. I och med de strukturer som BDO har skapat 

finns det tydliga tecken för att kalla BDO för en lärande organisation. På så sätt finns det 

livslånga lärandet med som en underliggande process, men det var inget som vi kunde knyta 

mentorskapet på BDO till. Enligt Andersson och Bergstedt (1996) är en del av det livslånga 

lärandet att erkänna all pedagogisk påverkan oavsett vilken form den kommer i. Därför anser vi 

att det är viktigt att BDO tar vara på samt implementerar mer kontinuerlig feedback i deras 

mentorskap. Detta för att göra reflektion och lärande till en naturlig del hos deras medarbetare 
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men även för utvecklingen av deras organisation. För efter genomförd analys ses mentorskapet 

som en process, en process som måste underhållas av organisationen. Utifrån denna studie har 

mentorskapet inte bara utvecklats från att ses som en cykel till att vara en process utan dess 

funktioner har även utvecklats. Vi anser att mentorskapets tre funktioner bör benämnas som 

social inlärning, förebild och karriärstöd. Dessa funktioner knyts samman av en 

institutionaliseringsprocess där de olika funktionernas syfte arbetas in hos både mentorer och 

lärlingar med hjälp av feedback och reflektion. 

 

Mentorskapet ses utifrån denna studie som en process som BDO använder sig av för att skapa 

lärandeprocesser för sina nya revisorer. Med hjälp av mentorskapets tre funktioner social 

inlärning, förebild och karriärstöd kommer lärlingen snabbare in i sin yrkesroll än om denne inte 

hade haft en mentor. Samtidigt som lärlingarna snabbare kommer in i sin yrkesroll används de 

uppbyggda stukturer som BDO har, även till att lärlingen från start påbörjar en 

institutionaliseringsprocess. En institutionaliseringsprocess som innebär att organisationens 

ledord social, driven och positiv lättare arbetas in hos lärlingen. I denna process är det inte enbart 

ledord som arbetas in utan även BDOs arbetssätt, värderingar och etik blir en del av lärlingens 

identifiering av dess yrkesroll. Med hjälp av mentorskapet och dess institutionaliseringsprocess 

blir på så sätt detta ett sätt för BDO att forma medarbetarna så att de ska passa in i 

organisationen. Institutionalisering kan ses som något negativt då lärlingen formas utifrån 

organisationens önskemål. Vi anser dock att institutionaliseringen endast kan ses som något 

negativt för medarbetarna om den används som ett statiskt verktyg som inte utformas efter 

omvärlden. Det vill säga att institutionaliseringsprocessen blir negativ om den inte anpassas 

utifrån hur omvärlden och dess medmänniskor förändras utan används som en oföränderlig rutin 

som organisationen har. De negativa effekterna som vi anser att institutionaliseringsprocessen 

kan ha är inget som setts under denna studie. 

6.2 Praktiskt bidrag  

 

Denna studie har bidragit till att mentorskapet på BDO har analyserats och reflekterats över av 

oss forskare. Vi hoppas även att studien har bidragit till att BDO, eller åtminstone de vi 

intervjuat, själva har börjat reflektera över mentorskapet och dess funktioner. Enligt studiens 

resultat kan mentorskapet på BDO identifieras genom tre funktioner, social inlärning, förebild 

och karriärstöd. Dessa tre funktioner är grundstenarna i BDOs mentorskap och leder till att 

lärlingarna vid nyanställning introduceras i organisationens etik, värderingar och kultur. På så sätt 

kan BDO genom mentorskapet forma och utveckla medarbetarna inom organisationens ramar. En 

medvetenhet om att mentorskapet innebär en institutionaliseringsprocess leder också till att BDO 

bör reflektera över vilken etik, värderingar och kultur de vill att deras mentorer ska föra vidare. 

Det vill säga att mentorskapet på BDO är en process som bör underhållas och reflekteras över. 

Detta då mentorskapet inte bara har effekter på lärlingarnas första tid i organisationen utan även 

präglar vilka värderingar som förs vidare samt hur organisationen uppfattas både internt och 

externt. 

 

Vi hoppas att vi med hjälp av studien har skapa en medvetenhet hos BDO vilka effekter, 

funktioner och fördelar deras mentorskap innebär för dem som organisation. Exempelvis att en 

implementering av kontinuerlig feedback kan utveckla både organisationen och dess 

medarbetare. Även om grundtanken med mentorskapet är att lärlingarna snabbt ska komma in i 
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sin yrkesroll och utveckla dem i deras karriär anser vi att BDOs mentorskap även kan leda till att 

utveckla organisationen om medarbetarnas kunskap tas till vara på. Genom att bättre lyfta fram 

sitt mentorskap till externa parter anser vi att mentorskapet även kan användas som en fördel då 

det ökar attraktionskraften för organisationen hos exempelvis nyexaminerade ekonomer. 

6.3 Fortsatt forskning 

 

För fortsatt forskning hade en uppföljning av dem som idag är lärlingar på BDO varit intressant. 

Detta för att kunna se hur deras kunskap utvecklas men även för att kunna se om de blivit 

mentorer. Ytterligare grund för fortsatt forskning av mentorskapet på BDO är att studera deras 

framtida mentorsprogram som ska introduceras enligt Vision 2016. Det kan också göras djupare 

forskning kring om vår modell, 5.4 Mentorskapet ur ett nytt perspektiv, kan anpassas till fler 

miljöer som använder sig av mentorskap. Detta då vår modell är uppkommen ur en specifik 

kontext som inte kan generaliseras. Men då många likheter finns med tidigare forskning kan det 

finnas kopplingar till andra miljöer där mentorskapet används.  

 

Vi anser att fortsatt forskning inom mentorskap med ett teoretiskt fokus på institutionalisering bör 

göras. Detta då kopplingen mellan dessa begrepp inte är så väl utforskade i denna studie. 

Institutionaliseringsprocessen är inget som varit i fokus i denna studie och på så sätt inte tagits 

upp under insamlad empiri, utan detta är vår tolkning av mentorskapet på BDO. Sökningar på 

tidigare forskning om mentorskap och institutionalisering resulterade i ett antal studier, dessa var 

dock kopplade till pedagogik eller till kvinnor på högre positioner. Så vad händer med 

mentorskapets användningsområde och teoretiska referensram om institutionaliseringen är i fokus 

redan från början?  
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Bilaga 1 
 

Grundfrågor till insamlingen av intervjun 

 
Är det okej att ditt namn inte kommer skrivas ut i studien men att din bakgrund kommer att 

beskrivas? 

 

Berätta vem du är hur länge du jobbat på företaget och hur länge du haft mentor/varit mentor 

 

Ni har ju mentorskap här på BDO kan inte du berätta hur DU ser på mentorskapet och vad de 

gett/ger dig i din yrkesroll men även för dig som person. Vad är det du vill ha ut/ge av 

mentorskapet? vad är mentorskap för dig? är mentorskapet något du känner av dagligen? 

 

Vad anser du att BDO vill få ut av mentorsprogrammet? (ställ fråga betroende på vilken 

dokumentation vi får)  

 

Kan du inte berätta hur du ser på din karriär inom BDO? vilken roll tycker du mentorn har 

haft/har denna utveckling? 

 

Men vem är/var din mentor och hur skulle du beskriva er relation? 

 

Nu har vi pratat en del om mentorskapet, men kan du inte berätta vad som har varit mest 

avgörande för dig med mentorskapet? vad är det viktigaste med mentorskapet enligt dig? Vad är 

det viktigaste mentorskapet gett dig? 

 

Beskriv ett scenario som du och din mentor ställts inför. Ex om du har stött på problem.  

 

Berätta om hur har mentorskapet påverkat din kunskap inom yrket? Har mentorskapet påverkat 

ditt lärande? Har mentorskapet utvecklats under tiden? vad har mentorskapet betytt för dig?  

 

Kan du beskriva vilka funktioner som mentorskapet på BDO har? 

 

Kan du beskriva vad mentorskapet gett dig med tre ord? 

 

Till mentorerna;  

Har mentorskapet även utvecklat dig på ett personligt plan till exempel utanför jobbet?  

 

 



 

 

Bilaga 2 

 
Mall för mail som gick ut till alla studieobjekten vid tillfrågning om deltagande i 

studien.  
 

 

Hej X 

 

Vi, Marie och Emelie, har tidigare varit i kontakt med X angående ett samarbete till vårt 

examensarbete angående ert mentorskap på BDO och vi fick på så sätt dina kontaktuppgifter. 

 

Vi har just nu börjat insamlingen av all teori och är i sluttampen på problemformuleringen men 

som upplägget ser ut nu kommer vårt fokus att ligga på mentorskapet och hur du som individ ser 

på detta. Intervjuernas syfte kommer att vara att få ta del av din berättelse och syn på hur 

mentorskapet påverkat dig och din utveckling som revisor, på så sätt kommer inte intervjun 

innehålla specifika frågor utan vara mer av en dialog. Hoppas detta känns okej för dig. 

 

Vi skulle gärna boka in en intervju med dig i mars om du har möjlighet då? 

 

Mvh Marie & Emelie 



 

 

 

Bilaga 3 

 
Mall för mail som gick ut till alla studieobjekten efter sammanställningen av 

empirin  

 
 

Hej! 

  

Först och främst vill vi tacka för din medverkan i vårt examensarbete, det har varit till stor hjälp. 

  

Alla intervjuer har nu sammanställts till en löpande text som kommer användas i examensarbetet, 

denna sammanställning finns bifogat i detta mejl. Du får gärna läsa igenom detta och vi hoppas 

att du kommer känna igen dig i det som skrivits. Vi tar gärna emot åsikter och synpunkter men vi 

hoppas att du ska kunna identifiera dig med det som skrivits och att du inte ska känna dig 

misstolkad av den information som du delat med dig av. 

  

Vi vill också passa på att bjuda in dig till vår examensutställning som kommer äga rum den 5 juni 

mellan 9-19 där en presentation av vår studie kommer hållas. Vi återkommer med exakta tider 

när vi själva fått den informationen. 

  

Har du några frågor eller synpunkter så hör av dig, annars hoppas vi att vi ses den 5 juni. 

  

  

Med Vänliga Hälsningar  

Marie & Emelie 
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