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Tiivistelmä 

Tämän maisterintutkielman tutkimuskohteena on Jyväskylän yliopistossa kieltenlaitoksella (2016) toteutettu ryhmämentorointi 

pilottiprojekti ja sen tuomat hyödyt ruotsinkielen pääaineopiskelijalle. Tutkimuksen tarkoituksena on vastata tutkimuskysymyk-

siin minkälaisia kokemuksia ja ajatuksia ruotsinkielen pääaineopiskelijoilla on ryhmämentoroinnista sekä millaista hyötyä he 

saavat ohjelmasta urakehitystä ja tulevaa työelämää ajatellen. Tutkimuksessa tarkastellaan lisäksi muiden ryhmämentorointiin 

osallistuvien kieltenopiskelijoiden vastauksia samoihin kysymyksiin. Yhtenä tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten men-

torointiohjelma on onnistunut toteuttamaan omat asettamansa tavoitteet opiskelijoiden tukemisesta.  

Teoreettisessa viitekehyksessä tutustutaan mentorointiin käsitteenä, sen kehittymiseen ja erilaisiin tyyleihin sekä yleisiin käyttö-

tapoihin ja käyttötarkoituksiin. Lisäksi taustassa esitellään suomessa aiemmin tehtyjä tutkimuksia mentorointikokemuksista kor-

keakouluissa. Myös vertaistuen teemaan syvennytään sen ollessa merkittävä tekijä ryhmämuotoisessa mentoroinnissa ja opiske-

lijoiden tukemisessa opintojen aikana.  

Tutkimuksessa aineistona on käytetty mentorointiohjelmaan osallistuneiden ruotsinkielen pääaineopiskelijoiden haastatteluja (5) 

sekä kaikkien mentorointiohjelmaan osallistuneiden kieltenopiskelijoiden (33) vastauksia elektroniseen kyselyyn. Tutkimuksessa 

haastattelut analysoitiin kvalitatiivisesti ja kyselyn vastaukset käsiteltiin pääasiassa kvantitatiivisesti. Tutkimuksessa havaittiin, 

että kieltenopiskelijoilla on tarve puhua työelämään ja urasuunnitteluun liittyvistä aiheista etenkin opintojen loppusuoralla. Kie-

liasiantuntijalinjalla opiskelevilla tarve on suurempi jo opintojen alkuvaiheella opettajaopiskelijoihin verrattuna. Tukea tulevai-

suudensuunnitelmiin haetaan luontaisesti eniten opiskelutovereilta, jolloin ohjattu mentorointitoiminta opiskelutovereiden kanssa 

toimii oivana alustana tuen tarjoamiselle. Tuen tarve opiskelusta työelämään siirtyessä koettiin todelliseksi. Mentoroinnista saa-

dun tuen koettiin olevan pääasiassa mentaalista; rohkaisevaa, itseluottamusta kohentavaa ja tulevaisuuteen luottamista lisäävää. 

Mentorointiohjelman päätavoitteet saavutettiin ja valtaosa opiskelijoita koki saavansa lisää itsetuntemusta sekä tukea ja luotta-

musta tulevaisuudensuunnitelmiin. Ohjelma käynnisti valtaosassa opiskelijoita ajatustyön, joka jatkuu itsenäisesti vielä ohjelman 

ulkopuolella. Osalla opiskelijoista (21%) esiintyi vielä tarvetta henkilökohtaiselle ohjaukselle. Myös mentorointiohjelman yleiset 

tavoitteet saavutettiin ja valtaosa koki saaneensa hyödyllisiä vinkkejä ja keskustelutukea tärkeisiin aiheisiin. Itsetuntemus lisääntyi 

ja ammatillinen identiteetti vahvistui. Vertaistuen ja mentorin vahvistava rooli koettiin suurena. 

Saadut tulokset antavat uutta tietoa kieltenopiskelijoiden kokemuksista ryhmämentoroinnista. Tulosten pohjalta voidaan kehittää 

tutkimuksen kohteena ollutta mentorointiohjelmaa sekä mahdollisesti pohtia yliopiston opintotarjontaa syvemmin. Kieltenopis-

kelijoilla esiintyy erilaista tuen tarvetta liittyen ammatillisiin kysymyksiin opintojen aikana. 

Jatkon kannalta olisi hedelmällistä tutkia edelleen mentorointiohjelmaan osallistuneiden kieltenopiskelijoiden tuntemuksia opin-

tojen päätyttyä ja työelämään siirryttyä. 
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Säilytyspaikka – JYX 
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1 INLEDNING 

Som tema förekommer mentorskap med jämna mellanrum på nätet och i publikationer som ett 

medel att främja de anställdas prestationer i ett företag. Mestadels har mentorskap förekommit 

i företagsvärlden men den har fått nya former och samtidigt spridit sig till olika områden och 

organisationer för att hjälpa t.ex. nya lärare att anpassa sig till sitt yrke eller studerande i högs-

kolor att planera sina karriärer. Högskolor har blivit intresserade av mentorskap i högre grad 

för dess positiva effekter, t.ex. ökad genomströmning som följdverkan. (Se t.ex. Wikberg-Nils-

son 2008) 

 

Det har länge diskuterats och föreslagits olika medel för att göra medborgarnas karriärer längre 

i båda ändarna; att unga ska både starta sina studier snabbt och gå ut i arbetslivet snabbt efter 

att tagit examen.  Enligt Penttinen et al. (2011:77) finns det ett gemensamt mål för Finlands 

högskolor att göra examenstiden kortare, få ut flera examina, göra studierna smidigare och öka 

genomströmningen och garantera en flexibel övergång till arbetslivet. Men det ifrågasätts också 

om man har tagit tillräcklig hänsyn till att utveckla studerandenas färdigheter i karriärplanering 

i högskolornas studieplaner, undervisning och handledning. En del studerande upplever att det 

finns brist på handledning vad gäller universitetsstuderandenas kunskaper om arbetslivet. En 

del av studerandena säger att högskolestudierna bara bestått av föreläsningar och tentamen och 

ingen konkret kunskap om arbetslivet erbjöds (se t.ex. Lehtonen et al 2016:28). Enligt Lindgren 

(2000:3) ska universiteten samarbeta med samhället utöver forskning och undervisning för att 

erbjuda studerande möjligheter att utveckla social kompetens, samtalsförmåga och profession-

ell utveckling. Under mina studieår från 2009 till 2017 har jag upprepade gånger hört av mina 

studiekompisar som studerar språk att de har svårigheter att bestämma sig för vilken väg de ska 

välja när det gäller yrkesområdet om de inte ska bli språklärare. För en språksakkunnig finns 

det en viss osäkerhet med karriärbanan och yrkesval för examen förbereder inte till ett visst 

yrke. 

 

Därmed finns det flera universitetsstuderande som känner en oro vad gäller arbetsmarknaden: 

enligt Suomen Mentorit Rf finns det för tillfället 58 000 högutbildade människor som är arbets-

lösa av vilka ca 5000 är nyutexaminerade (Helsingin Sanomat 26.9.2016). Att få jobb strax efter 

att ha tagit examen är osäkert. Suomen Mentorit rf genomför ett mentorskapsprogram riktat för 
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unga för att hjälpa dem att starta snabbt i arbetslivet efter utexaminering. De har drivit en synlig 

kampanj genom att uppträda i TV-program och publicera artiklar i tidningar under de senaste 

åren för att marknadsföra deras fria program för unga (se t.ex. Helsingin Sanomat 19.11.2016). 

Även Finlands statsminister fungerar som mentor till en nyutexaminerad ung (se t.ex. Helsingin 

Sanomat 26.9.2016, Talouselämä 3.6.2016). Mentorskap ses som ett passande medel att erbjuda 

studerande stöd vid karriärplanering på tröskeln till det framtida arbetslivet.  

 

Hösten 2016 startades ett pilotprojekt i Jyväskylä universitet vid Institutionen för språk för stu-

derande som är nära att bli utexaminerade och vill ha hjälp med sina karriärplaner av en erfaren 

mentor. Projektet kallades för Gruppmentorskap vid Institutionen för språk.1 Programmet var 

inriktad för språkstuderande med ett önskemål att programmet möjligen kunde utvidgas att 

täcka flera institutioner i framtiden. Eftersom det var första gången som ett gruppmentorskaps-

program arrangerades för studerande vid Jyväskylä universitet var det viktigt att undersöka hur 

programmet lyckas med sina intentioner och hur det upplevs av studerande. Mitt eget intresse 

för temat härstammar ursprungligen från min egen vilja att ha en mentor som skulle hjälpa mig 

att skissa mina karriärplaner och framtidsutsikter under mitt sista år vid universitetet.  På ett 

sätt hade jag redan upplevt mentorskapet i arbetslivet, där mentorskapet används för att tradera 

information och kunskap mellan nyanställda och de som har en längre arbetslivserfarenhet (se 

t.ex. Conway 1998; Newton 2002) men ett organiserat program och kontinuitet saknades. Jag 

hade ett behov av att ha något slags tankearbete kring karriärplanering och ville ha råd av en 

erfaren person. Det speciella med mentorskapet är att utveckling och lärande sker i växelverkan, 

inte ensamt. Jag undrade om det finns flera studerande som kände samma behov som jag. När 

programmet annonserades för första gången bestämde jag mig att studera temat i stället för att 

delta i det som aktör. 

 

Syftet med föreliggande studie är att studera med en enkät hurdan nytta studerandena får vid 

Institutionen för språk av gruppmentorskapsprogrammet vad gäller karriärutveckling och det 

framtida arbetslivet. Vidare kommer jag att kartlägga hurdana upplevelser och tankar stu-

derande har om gruppmentorskapsprogrammet. Speciellt fokus läggs på de fem deltagare som 

 

 

1 Institutionen för språk heter fr.o.m. år 2017 Institutionen för språk- och kommunikationsstudier. 



8 

 

studerar svenska som huvudämne. Därmed studeras hur programmet har lyckats i helhet med 

sina intentioner. Målet med undersökningen är att erbjuda en översikt över de fördelar som 

studerande i svenska har av ett mentorskapsprogram och avspegla deras upplevelser till de öv-

riga språkstuderande som deltar i programmet. Svenskans ställning i det finska samhället dis-

kuteras med jämna mellanrum och viss osäkerhet finns t.ex. hur svensklärare hittar arbete i 

framtiden. Pilotprojektet gav ett unikt tillfälle att studera mentorskapet och dess effekter på en 

avgränsad population av studerande. Det har nämligen inte tidigare undersökts hurdan nytta 

just språkstuderande får och hur språkstuderande upplever ett mentorskapsprogram. Tidigare 

studier har fokuserat på en mer heterogen grupp av studerande.  

 

Härnäst följer den teoretiska bakgrunden för föreliggande studie i kapitel 2. Där behandlas men-

torskapsprogrammet i mer detalj: programmets bakgrund, hur den arrangerades i praktiken och 

vilka dess intentioner är. Också mentorskapet som begrepp behandlas samt kamratstöd och dess 

roll i handledningen. Även studerandenas behov för stöd under de sista åren i högskolan be-

handlas. Därefter följer i kapitel 3 mål, material och metod där jag beskriver studiens syfte och 

forskningsmetoderna samt materialet som används. I kapitel 4 presenteras resultat av intervju-

erna och elektroniska enkäter och i kapitel 5 diskuterar jag de viktigaste resultaten och speglar 

och anknyter de till teorin och tidigare studier. I kapitel 6 sammanfattas resultaten. 
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2 TEORETISKA UTGÅNSGPUNKTER 

I teoridelen behandlar jag först programmet Gruppmentorskap vid Institutionen för språk som 

står i fokus i denna undersökning. Programmets bakgrund, hur den fungerar i praktiken och 

dess intentioner utreds. Därefter redogör jag för den centrala termen mentorskapet och presen-

terar tidigare forskning kring temat. Till sist diskuterar jag användning av kamratstöd och dess 

inverkan på handledning och studerandenas behov av stöd under de sista åren vid universitet. 

2.1 Gruppmentorskap vid Institutionen för språk 

2.1.1 Bakgrund för programmet 

  

Jyväskylä universitet har startat ett initiativ, Student Life, 2009 för att främja studerandes stu-

dieförmåga och studiehälsa. Tanken med initiativet är att undervisningen i olika utbildnings-

program inte enbart räcker till, utan det behövs andra åtgärder för att säkra studerandes välmå-

ende och trivsel under studietiden (Jyväskylän yliopisto 2010:1). I Student Life samarbetar Jy-

väskylä universitet med Jyväskylä stad, Studenternas Hälsovårdsstiftelse, Jyväskylä universi-

tets studentkår och forskninginstitutet Likes. Uppgiftsområdet är brett och innehåller bland an-

nat tutorverksamhet, studiehandledning, möjlighet att få kamratstöd/mentorskap i olika faser 

under studierna, stöd för att utveckla inlärningsstrategier, handledning i karriärplanering och 

självvärdering, innovativa inlärningsmiljöer och stöd för fysiskt och psykiskt välmående (Jy-

väskylän yliopisto 2010:2). 

 

Student Life utdelar bland annat forskarstipendier, finansierar olika slags projekt och driver 

olika program som pågår samtidigt. Ett av dessa program som Student Life driver är Jyväversi-

tas, en verksamhet med vilket det söks nya praktiska idéer från studerande för att stödja, inspi-

rera och göra studierna smidigare vid Jyväskylä universitet. Jyväversitas är en likadan verk-

samhet med Åbo universitets och Uleåborg universitets Universitas-modell (Jyväversitas 2016). 

I princip får universitetsstuderanden möjlighet att föreslå idéer till olika slags projekt som stöd-

jer studerandenas välmående och framgång i sina studier. De bästa projektidéerna får finansie-

ring från 10 000 till 15 000 euro och möjligheten att genomföra sin idé i praktiken. År 2016 
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tävlade åtta projektidéer av finansiering i Jyväversitas, av vilka tre valdes som vinnare och som 

kommer att förverkligas under år 2016 av universitetsstuderande i Jyväskylä. Pilotprojektet 

Gruppmentorskap i Jyväskylä universitet vid Institutionen för språk var en av de tre vinnarna 

och detta projekt står i fokus i avhandlingen.  

 

Pilotprojektet arrangerades och planerades huvudsakligen av tre kvinnliga universitetsstu-

derande i samarbete med Institutionen för språk och Arbetslivstjänster. Huvudtanken med pro-

jektet är att erbjuda språkstuderande en möjlighet att kartlägga och konkretisera sina framtids-

planer som gäller arbetslivet med hjälp av en erfaren mentor. Mentorskapet som ett begrepp 

behandlas mer i detalj i kapitel 2.2. och Gruppmentorskapsprogrammets intentioner i större 

omfattning i avsnitt 2.1.3.   

 

För läsarvänlighetens skull ska den långa termen Gruppmentorskapsprogrammet förkortas som 

GMP i fortsättningen i denna avhandling. Det är också viktigt att skilja termerna projekt och 

program åt i denna avhandling. I många fall använde programmets huvudarrangörer termerna 

Gruppmentorskaps pilotprojekt samt Gruppmentorskapsprogram i sina tal, skrivningar och an-

nonser. Ordet projekt används när det talas om pilotprojektet, det projekt som Jyväversitas fi-

nansierar och som tävlade om vinstsumman. Ordet program används när det talas om det pro-

gram som universitetsstuderandena konkret deltar i och senare delar sina erfarenheter av i form 

av intervjuer och enkätsvar.   

 

2.1.2 GMP i praktiken 

 

GMP annonserades till Jyväskylä universitets språkstuderande via e-postlistor och på projektets 

Facebook-sida mellan april och september 2016 (Ryhmämentorointi JY 2016). Ansökningen 

till GMP skedde genom en e-blankett, där studerandena fick välja sin prefererade mentor/grupp 

av sju alternativ och motivera sitt val. Ansökningstiden var 1.-16.9.2016. Programmet var avsett 

för dem som har språk som huvud- eller biämne vid Institutionen för språk och som är nära att 

utexamineras. (Kielten laitos 2016) 
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Enligt programmets arrangörer är de sju mentorerna i programmet alumner på Institutionen för 

språk, och de har arbetslivserfarenhet sen många år. Mentorerna valdes från olika yrkesområden 

genom att utnyttja universitetets kontaktuppgifter och information från gamla alumnförfråg-

ningar. Huvudarrangörerna skickade e-post till utvalda alumner och frågade om de ville agera 

som mentorer. Att agera som mentor var frivilligt.  

 

I programmet handledde varje mentor en liten grupp av aktörer, ca 5-6 studenter. Varje mentor 

representerar ett yrkesområde och därmed har varje grupp sitt eget tema. Grupperna är sju och 

representerar följande yrkesområden: 

 

1. internationalism och evenemangsproduktion 

2. företagsamhet, marknadsföring och konsultering 

3. fortsatta studier och forskning 

4. planering och administration 

5. undervisning 

6. kommunikation, medium och marknadsföring 

7. joker – någonting annat.    (Kielten Laitos 2016) 

 

Det gemensamma inledande mötet och programmets start hölls 22.9.2016 där de sökande stu-

derandena fick möta sina mentorer och grupper för första gången. I början av mötet presente-

rade huvudarrangörerna sig själva samt programmets riktlinjer. Därefter fick en representant 

från Institutionen för språk säga några inspirerande ord och en representant från Arbetslivs-

tjänster presentera några viktiga aspekter som gäller att söka arbete och utforma en personlig 

karriär. I slutet av mötet fick deltagarna läsa en handbok för GMP som hjälper att styra gruppens 

verksamhet genom att erbjuda information om programmets mål, innehåll och tidsschema, vad 

som väntas från aktören och mentorn, tips för att planera mentorprocessen, hur mötena ska 

arrangeras och egenskaperna för fungerande växelverkan. Handboken innehöll också ett 

mentorkontrakt för deltagarna att signera. Enligt anvisningarna får grupperna träffas fritt, men 

minst fyra gånger innan slutmötet 8.12.2016. 

 

Slutmötet av programmet hölls 8.12.2016 och den startade med välkomsttal från huvudarran-

görerna. Därefter höll en alumn till Jyväskylä universitet ett tal om sina arbetslivserfarenheter 

med tyngdpunkten på hurdana tips hon vill ge till aktörgruppen med tanke på arbetslivet. 
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Därefter fick aktörerna och mentorerna diskutera för en stund och dela sina erfarenheter av 

programmet.  

2.1.3 Programmets intentioner 

 

Enligt Institutionen för språk (Kielten laitos 2016) är det huvudsakliga målet med GMP att 

hjälpa studerande att kartlägga och konkretisera sina framtidsplaner som gäller arbetslivet. I 

handboken som deltagarna i programmet fick under första mötet, framhävs att tanken är också 

att få nyutexaminerade snabbt in i arbetslivet genom ökad medvetenhet (Handbok 2016). I 

handboken presenteras ytterligare programmets mål och syften närmare. I nedanstående figur 

1 introducerar jag syftena med programmet vad gäller aktörerna. Jag har kategoriserat syftena 

och formulerat tabellen enligt min egen tolkning av handbokens text.  

FIGUR 1. Gruppmentorskapsprogrammets syften gällande aktörer (Handbok 2016). 

 

•att stödja studerande med att hitta sin personliga yrkeskarriär

•att hjälpa studerande med att fundera på, kartlägga och konkretisera framtidsplaner som gäller arbetslivet

personlig yrkeskarriär

•att hjälpa studerande gå smidigt och snabbt in i arbetslivet efter att ha utexaminerats

samhälleliga mål

•att erbjuda studerande konkreta tips och samtalshjälp om hur man ska planera sina studier vad gäller olika 
inriktningar

studier

•att erbjuda konkreta tips och samtalshjälp hur man söker jobb

•att skapa nätverk

•att öka arbetslivsmedvetande

att söka jobb

•att hjälpa studerande med att växa sitt professionellt identitet

•att kunna identifiera sina kunskaper

professionell identitet

•att öka studerandenas självkännedom

självkännedom

•att ge studerande samtalstöd för funderingar från mentorer och gruppmedlemmar

personlig stöd och kamratstöd
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Figur 1 består av sju kategorier som tydligt kom upp i handbokens text. De två första kategori-

erna, personlig yrkeskarriär och samhälleliga mål, representerar de mål som först nämns och 

mest framhävs i handbokens löpande text. Programmets viktigaste mål kan sägas vara: 

 

➢ att stödja studerande med att hitta sin personliga yrkeskarriär genom att hjälpa dem att 

fundera på, kartlägga och konkretisera sina framtidsplaner som gäller arbetslivet. 

➢ att hjälpa studerande gå smidigt och snabbt in i arbetslivet efter att ha utexaminerats. 

 

De resterande fem kategorierna representerar programmets övriga mål. Den tredje kategorin 

heter studier: att erbjuda studerande konkreta tips och samtalshjälp om hur man ska rikta sig i 

studierna hjälper studerandena att hitta den röda tråden mellan studierna och arbetslivet. Hur-

dana kurser bör språkstuderandena välja om de vill t.ex. jobba inom planering och administrat-

ion? I den fjärde kategorin, att söka jobb, är målet att erbjuda konkreta tips och samtalshjälp i 

hur man söker jobb. Ett viktigt mål är också att studerandena får skapa nätverk genom mentorer 

och gruppmedlemmar och ökar sin arbetslivsmedvetenhet. 

 

Den femte kategorin, professionell identitet, representerar målet att studerandena kan stärka 

sin professionella identitet och kan identifiera sina kunskaper. Ibland är det svårt att identifiera 

kunskaper som man har skapat t.ex. genom hobbyer eller föreningsverksamhet. Den sjätte ka-

tegorin, självkännedom, representerar målet att med programmet deltagarna kan öka sin själv-

kännedom. Den sista och sjunde kategorin, personligt stöd och kamratstöd, representerar pro-

grammets mål att ge studerande samtalsstöd från mentorer och gruppmedlemmar för funde-

ringar som gäller arbetslivet. 

 

I handboken (Handbok 2016) beskrivs också mål för mentorer och universitetet. Jag har valt att 

utelämna mål för mentorer för denna avhandling fokuserar på aktörers upplevelser om pro-

grammet. Denna undersökning tangerar också universitetets intressen och därför är det rimligt 

att ta hänsyn till universitetets mål. I handboken nämns det ytterligare ett mål för universitetet: 

att göra samarbete med alumner starkare. 
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Huvudarrangörerna av programmet hoppas att pilotprojektet ska fungera som en avspark för ett 

heltäckande bruk av GMP vid universitetet så att flera studerande skulle få stöd med tankar 

kring arbetslivet (Handbok 2016). 

 

  



15 

 

2.2 Mentorskap 

I följande avsnitt kommer jag att belysa närmare hur mentorskapet beskrivs i tidigare forskning. 

Först behandlas mentorskap som begrepp, därnäst olika typer av mentorskap, därefter belyser 

jag hur mentorskapet kan realiseras. Sist tar jag upp mentorskapets mål och funktion.  

2.2.1 Mentorskap som begrepp 

 

Mentorskapet är ett av de äldsta sätten att utveckla och sprida information (Kupias & Salo 

2014:12). Relationen mellan lärpojke/gesäll och mästare är ett gott exempel på mentorskapet i 

förflutna tider. Mästaren lärde gesällen de nödvändiga kunskaperna för att kunna prestera i ett 

yrke. Mentorskapet har övats i årtusenden och dess rötter går långt tillbaka i grekisk mytologi 

(Juusela et al. 2000:14). Kupias & Salo (2014:13) anser att i något skede glömde man den 

traditionella lärpojke-modellen inom professionell utveckling och litade mer till läroböcker och 

läroanstalter i förmedlandet av information och kunskaper. Man tänkte förmodligen att de äldre 

personerna hade för gamla vanor och attityder att det inte var betydelsefullt att öva lärpojke-

modellen. Under de senaste decennierna har man ändå hittat mentorskapet på nytt. Som tema 

har mentorskapet väckt avsevärd uppmärksamhet speciellt i engelskspråkiga länder. Sedan 

1970-talet har mentorskap blivit allt mer vanligt i näringslivet i USA och erfarenheterna däri-

från är positiva (Lindgren 2000:4). Temat förekommer i ökande grad även i akademiska sam-

manhang, bland populärkultur och på nätet (Haggard 2011:280). Inom högre utbildning har 

mentorskap börjat användas i ökande grad internationellt, speciellt i England och USA (Lind-

gren 2000:4). I Sverige förekommer mentorskap framförallt vid tekniska/naturvetenskapliga 

och mediciniska fakulteter för att stödja jämställdhet för kvinnliga doktorander och forskare 

(Lindgren 1997 refererad i Lindgren 2000:4-5). 

 

Genom att läsa olika publikationer på nätet kan man iaktta att mentorskapet har olika definit-

ioner i olika sammanhang vilket resulterar i obestämdhet kring begreppet (Jacobi 1991:505). 

Kram (1985), som veterligen var en av de första betydelsefulla forskarna av mentorskap, ansåg 

att ordet mentor betyder olika saker för olika personer. Haggard (2011:281) anser att det är 

viktigt att ta hänsyn till mentorskapets många definitioner; olika definitioner kan inverka på 

resultaten av undersökningar avsevärt. Inte bara att man inte har någon konsensus över definit-

ionen om motivation, utan flera undersökningar har genomförts i avsaknad av en definition alls. 
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En undersökning visar att i nästan 40 % av forskning som har gjorts kring temat motivation 

under år 2006, har man inte definierat vilken typ av mentorskap det var som undersökts (Allen 

m.fl. 2008 refererad i Haggard 2011:281). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FIGUR 2. Definitioner av mentorskap (Figuren återger en sammanställning som presenteras i Haggards (2011:285) 

artikel). 
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I figur 2 presenterar Haggard (2011:285) olika definitioner av mentorskapet som har använts 

av forskare i temat. Definitionerna kan vara mycket enkla och korta eller i andra änden väldigt 

detaljerade och långa. Dessa exempel illustrerar väl det svårfångade i begreppet.  

 

Vanligen beskrivs mentorskapet som verksamhet, där en erfaren person guidar och ger person-

ligt och karriärmässigt stöd till en yngre och mindre erfaren person i konfidentiell växelverkan 

(Kupias & Salo 2014:11, Haggard 2011:286). Mentorn beskrivs som en erfaren rådgivare som 

hjälper den yngre, ofta kallad aktör/adept, att utveckla sig professionellt. Fokusen i mentor-

skapet står i aktörens inlärning och utveckling. Därför framhävs det ofta att utgångspunkten för 

hela processen är aktörens villighet och motivation att utveckla sig. (Kupias & Salo 2014:12) 

Mentorskapet är en process där mentor och aktör jobbar tillsammans för att kunna identifiera 

aktörens latenta kunskaper och egenskaper så att de kan utvecklas (Juusela et al. 2000:15). 

Lindgren (2000:513) framhäver att en mentor har en annan funktion än en handledare och en 

lärare. En lärare är oftast någon som är mer teoretiskt inriktad och står för faktainlärande. En 

handledare är någon som oftast är både teoretiskt och praktiskt inriktad. Lärare och handledare 

kan de rätta svaren och eleven är den som ska lära sig och det gäller att lära ut så mycket som 

möjligt. Däremot en mentor, som också har en undervisande funktion, ger stöd som är mer 

personligt för det är framför allt adeptens problem som ska diskuteras. Härtill bygger en men-

torskapsrelation på reciprocitet och en väl fungerande mentorskapsrelation ska vara utveck-

lande för såväl mentor som adept. (Se också Jacobi 1991:513) Mentorskapet beskrivs också 

som en investering på den yngre generationen (Fletcher & Mullen 2012:7). 

 

En mentor ska ha ett genuint intresse för människor och villighet att hjälpa en annan med dess 

personliga utveckling (Lindgren 2005:13). En mentor ska ha mycket erfarenhet av arbetslivet 

eller mer precis av arbetsområdet som adepten är intresserad av och kunnigt i detta område 

(Boethius 1995:9). En mentor ska dela sin livserfarenhet med adepten, öppet berätta om sina 

framgångar och motgångar, den ska ge råd, lyssna samt ställa frågor till adepten (t.ex Kram 

1983; Jacobi 1991). Mentorn ska också uppmuntra, utveckla adeptens själförtroende, lära sin 

adept och kunna uppfylla adeptens önskemål (Lindgren 2005:13; Boëthius 1995:59). Mentorn 

ska ses som en rådgivare, förebild, samtalspartner, inspiratör och en kontaktbyggare. (Lindgren 

2005:13) Mentors roll kan innebära även att fungera som en vän (Hultman & Sabel 1994:12).  

En adept ska vara mottaglig, engagerad, intresserad och målinriktad (se t.ex. Stalker 1994). 



18 

 

Därtill ska adepten kunna klargöra sina önskemål till mentorn och ha en vilja att utvecklas 

genom samtal och reflektion. Det krävs också en del personlig mognad, en vilja att lära och ta 

emot råd. Mentorn tar inte över adeptens problem utan underlättar adeptens eget beslutsfattande. 

(Arhen 1991:57–58) 

2.2.2 Olika typer av mentorskap 

 

Kram (1983:613–614) delar in mentorskapets mål och dess funktion i en psykosocial kategori 

och i en karriärkategori. I den första kategorin får adepten psykosocialt och emotionellt stöd 

genom erkännande, handledning och vänskap när mentorn fungerar som rollmodell. Den psy-

kosociala funktionen förekommer mer på personlig nivå. Med dessa funktioner förstärks adep-

tens självförtroende och känslan av kunnighet. I den andra kategorin får adepten karriärmässigt 

stöd genom sponsorskap, coachning, skyddande, utmanande uppgifter och introducerande av 

adepten i passande sammanhang. Den karriärinriktade funktionen förekommer vanligast i or-

ganisationer mellan arbetstagare och med det orienteras adepten till sin verksamhetsmiljö och 

förberedas till sin nya arbetsuppgift. 

 

Kupias & Salo (2014:20–22) identifierar två typer av mentorskap; spontant mentorskap och 

organiserat mentorskap. I spontant mentorskap väljer aktören en mentor till sig själv genom att 

be hjälp av en vald person. När mentorskapet genomförs spontant, finns det varken medvetna 

mål, krav eller begränsningar. Då har mentorskapet inte en formell position på arbetsplatsen 

eller i organisationen och därmed är det inte stött utanpå. När mentorskapet kallas organiserat 

mentorskap finns det en krets som styr och planerar verksamheten. När mentorskapet är orga-

niserat finns det en start och början på programmet och de har planerats på förhand. Organiserat 

mentorskap omfattar största delen av mentorskapet som används och utnyttjas på arbetsplatser 

för personalens utveckling och erbjuds av organisationer. Kännetecknande för organiserat men-

torskap är att koordinatorn för programmet värderar parternas kompabilitet, väljer parterna och 

deltagarna får handledning och instruktioner under programmet (se också Conway 1998; Lind-

gren 2000:16–17). 

 

Traditionellt tänker man att i mentorskapet agerar två personer, en aktör och en mentor. När 

parterna är två, kallas det för parmentorskap. I parmentorskapet han man som fördel att det är 
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lättare att nå en konfidentiell relation. Det är också mer flexibelt eftersom det finns bara två 

parter som kommer överens om möten, mål och mötenas teman. Å andra sidan kan man ställa 

för höga krav på relationens framgång och därmed känna mer tryck. Ännu oftare erbjuds det 

program där man har flera aktörer som har en gemensam mentor. Gruppmentorskap är ett ef-

fektivt sätt att ta så många aktörer med som möjligt och erbjuda mentorskap för en större flock. 

Om man har brist på lämpliga mentorer är gruppmentorskap ett smart alternativ. Fördelen med 

gruppmentorskap är att aktörerna lär sig från varandra och får stöd från hela gruppen. Ibland är 

kamratstödet även viktigare för deltagarna än stöden som de får av mentorn. (Kupias & Salo 

2014:27) I gruppmentorskap är det viktigt att gemensamt bestämma de mål och teman som 

deltagarna vill ta upp under programmet och se till att temana behandlas jämlikt. 

 

Mentorskapets form är många och utöver de ovannämnda finns det även senior-junior modellen, 

där en äldre person fungerar som aktör och yngre som mentor. I inverterad mentorskap agerar 

en mindre erfaren person som mentor och den mera arfarna får handledning och nya idéer. 

(Kupias  & Salo 2014:28) Den kanske mest populära och högaktuella mentorskapets form är 

kamratmentorskap där två professionella personer i samma yrke delar erfarenheter, tips och 

stöd till varandra. I läraryrket har man börjat aktivt använda kamratmentorskap för att hjälpa 

nya lärare att komma in i yrket och gamla lärare att få nya idéer från de nyutexaminerade kol-

legerna. (Se t.ex. Mäki 2015; Heikkinen et al 2012) 

 

Det är viktigt att göra skillnad mellan mentorskap och olika slags andra relationer som kan 

framträda i arbetslivet och i högskolemiljön. Haggard (2011:292) presenterar tre kärn-

egenskaper för mentorskapet i arbetsmiljön för att göra skillnaden distinkt mellan mentorskapet 

och olika slags relationer som kan framträda i arbetsmiljön. Dessa tre kärnegenskaper är reci-

procitet, förmånen att utveckla sig och regelbunden/kontinuerlig interaktion över en period av 

tid. Mentorskapsrelationer är typiskt längre än t.ex. relationer av coachning eller rådgivning. 

Enligt Jacobi (1991:513) består mentorskap av en eller alla av de följande komponenterna: 

emotionellt och psykolokiskt stöd, direkt hjälp med karriär och professionell utveckling och 

roll som förebild.  

2.2.3 Realisering av mentorskapet 
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Det är viktigt att ta hänsyn till variationen i bedrivandet av mentorskap: i vilken miljö man 

genomför mentorskapet, vilka är de deltagande parterna och vem det är som organiserar pro-

grammet. Det finns mycket variation i mentorskapsprogrammens struktur och mål vilket gör 

vartenda program säreget (Jacobi 1991:505). 

 

I realisering av ett mentorskapsprogram är det viktigt att planera hur man väljer deltagarna, hur 

man engagerar deltagarna i programmet och hurdant stöd deltagarna får under programmet. 

(Kupias & Salo 2014:7) Huvudarrangörernas roll är att se till att programmets mål och syften 

är klara för både organisationen och deltagarna. Information om mentorskap, programmets 

syfte och arrangemang erbjuds under första mötet i programmet. Också deltagarnas förvänt-

ningar och tankar kring programmet ska behandlas gemensamt och information om hur delta-

garna bestämmer om sina personliga målsättningar och hurdana sedvanor och spelregler de vill 

ha: hur ofta de vill mötas, var de ska mötas, hur de ska hålla kontakt osv. (Penttilä et al. 

2011:127) En av arrangörernas funktioner är också att förebygga och undvika problem som kan 

uppträda i relationen mellan adept och mentor (Conway 1998:28). Enligt Kupias & Salo 

(2014:70–73) får mentorer och aktörer mer av mentorskapet om processen stötts på något sätt.  

Det ser ut att om man stödjer processen utifrån, träffar parterna varandra mer frekvent och 

mentorskapet blir mer målinriktat. Det är viktigt att deltagaren vet exakt hurdant program hen 

kommer att delta i, vad som krävs av henne och hurdan nytta hen kommer att ha av det. Arran-

görerna måste erbjuda tillräcklig information om programmets innehåll, hurdana roller aktören 

och mentorn har, innan man går med på programmet. Härutöver ska man höra sig för om eller 

diskutera om deltagarnas personliga förväntningar och önskningar. 

 

Förutsättning för mentorskapets lyckade framgång är att parterna har en likartad uppfattning 

om varandras roller i mentorskapsrelationen (Karjalainen 2010:113).  För att säkra deltagarnas 

likartade uppfattningar och förväntningar, signerar deltagarna i många fall ett mentorskapskon-

trakt där man överenskommer om mentorskapets mål, spelregler och en plan för hur man avan-

cerar under programmet (se t.ex. Penttilä et al 2011:127; Conway 1998:28–29) En lyckad ge-

nomförande av ett mentorskapsprogram konstruerar av en snäv-lös approach. Det är viktigt att 

erbjuda ett starkt fundament för programmet men samtidigt tillåta deltagarna bygga sina relat-

ioner med varandra på ett avslappnat och personligt sätt (Conway 1998:27). 
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Mentorskapsprogram kan realiseras från antigen aktörs initiativ eller mentors initiativ. T.ex. i 

Jyväskylä universitets mentorskapsprogram har behovet för mentorskapet uppkommit från ak-

törers behov. Man har valt de aktörer från organisationen som är villiga att utveckla sig och 

sedan lämpliga mentorer för dem. För mentorskapsprogram som startas från adeptens initiativ 

kan det vara en utmaning att aktöre inte riktigt vet vad hen behöver, vill och önskar. Det kan 

vara att den största delen av programmets tid går till att aktörns mål stärkas. När mentorskaps-

programmet startas från mentors initiativ finns det ett behov att överföra information till en 

annan person så att informationen ska stanna i organisationen eller företaget (Kupias & Salo 

2014:23–25). 

2.2.4 Mentorskapets mål och funktion 

 

I arbetslivet är mentorskap använt på många olika sätt, men oftast för att utveckla anställda för 

att bli chefer eller att befrämja förändring (Conway 1998:8). Mentorskap befrämjar lärande, 

socialisation, identitetsförändring inom arbetsplatser, organisationer och yrken (Johnson 2006 

refererad i Fletcher & Mullen 2012:7).  

 

Enligt Kupias & Salo (2014:69, 33-35, 39, 45) växlar mentorskapets mål beroende på hur och 

vem bestämmer om dem. Detaljerade målsättningar bestäms utan undantag av paret och grupp-

medlemmarna. På organisationens nivå finns det ofta så kallat grundmål, som fungerar som bas 

för hela programmet. En bra tumregel för att definiera ett programs mål är att organisationen 

sätter 3-5 mål för programmet. De mål som organisationen sätter berättar varför ett sådant pro-

gram arrangeras. Målen ska vara så fria/vida att aktörer och mentorer har spelrum för sina egna 

målsättningar. Organisationens mål sätter ram och kurs för de personliga målen. Mentorer och 

adepter diskuterar och bestämmer tillammans vilka aspekter de fokuserar på och vilka aspekter 

är deras specificerade mål. Kupias & Salo (2014) förtydligar vidare att mentorskapet kan likna 

inskolning, det kan fokusera på problemlösning, arbetsvälmående, det är en bra metod att stödja 

professionell utveckling och karriär och det kan fungera som ett medel för att sprida tyst kun-

skap. Med det kan man utveckla och förtydliga sina tankar och utveckla och befrämja kunnande 

och inlärning. I mentorskapet där fokuset ligger på aktörens professionella utveckling och kar-

riär måste aktören vara beredd för att reflektera kring sina egna aktioner och vara beredd att 

sätta dem mitt i dem andras granskning. Mentorn fungerar som en yrkesmässig spegel för 
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aktören. Genom mentorskap kan adepten upptäcka latenta förmågor, få stärkt självförtroende, 

självförverkligande och bekräftelse. En mentorskapsrelation ger möjlighet till att få rådgivning, 

problemlösning, stöd, feedback, uppmuntran genom diskussioner, reflektion och även vänskap 

(Se t.ex. Roberts 2000; Horton 2003). 
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2.3 Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör jag för tidigare forskning om temat mentorskap. Först presenterar jag 

kort vad man har forskat i temat mentorskap och vart forskningen är på väg. Därefter presente-

rar jag tidigare studier som är relevanta för denna undersökning, dvs. har haft fokuset på men-

torskapet för studerande i högskolemiljön.  

2.3.1 Mentorskapet förr och nu 

 

Mentorskapet som ett fenomen har genomgått förändringar på två nivåer under de senaste ti-

derna; var mentorskapet bedrivs och hur det används. För det första har största delen av forsk-

ningen och speciellt den tidiga forskningen kring temat mentorskap fokuserat sig på mentor-

skapet i arbetslivsmiljön och företagsvärlden. Mentorskapet har varit och ännu är ett medel att 

utveckla personal på en arbetsplats. Så småningom har man börjat använda och studera men-

torskapet i andra miljöer också t.ex. i olika organisationer, i akademiska och kommunala mil-

jöer (se t.ex. Eby et al. 2007).  

 

För det andra har man övergått från den klassiska formen av mentorskapet, dvs. en växelverkan 

mellan en äldre erfaren person och en yngre, mindre erfaren person, till andra slags former av 

mentorskap, så som gruppmentorskap och kamratmentorskap (se t.ex. Raabe och Beehr 2003; 

Russell och Adams 1997). 

 

Haggard (2011) har undersökt hur temat mentorskap har forskats genom tiden; från 1980 till 

2009. Enligt henne har man övergått från att forska i informellt/spontant mentorskap till att 

forska i formella mentorskapsprogram. Så som Figur 3 illustrerar, verkar perioden 2005-2009 

vara en period när formellt mentorskap har undersökts mest (Haggard 2011:282). I Figur 3 kan 

man också se att från 1980 till 2005 har man fokuserat på att utreda mentorskapet som fenomen; 

dess inverkan, parter i den, mentorskapets faser, upplevelser av det från parternas perspektiv 

och mentorskapet som en relation. Från 2004 framåt har fokuset i forskningen övergått till att 

granska olika nya former av mentorskapet; formella program, elektroniskt mentorskap, kam-

ratmentorskap osv. 
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FIGUR 3 Forskningstenderser av mentorskap; från 1980 till 2009 (Figuren återger en översikt 

sammanställd av Haggard (2011:283) i dennes artikel). 

2.3.2 Mentorskap för studerande i samhällsvetenskap  

 

I sin magisteravhandling undersökte Abramova (2007) aktörers upplevelser och tankar om 

mentorskapsprogrammet som arrangeras av Högskoleutbildade samhällsvetare rf (SVAL) för 

universitetsstuderande i samhällsvetenskap. SVAL har organiserat mentorskapsprogram för 

sina medlemmar sedan 1999. Studerandena som studerar samhällsvetenskap och är nära att bli 

färdiga har en möjlighet att få en erfaren mentor i ett års tid att hjälpa en studerande med pro-

fessionell utveckling och hitta svar på frågor om arbetslivet. Syftet med Abramovas undersök-

ning var att kartlägga studerandenas personliga upplevelser och tankar om mentorskapet några 

år efter programmet samt generellt deras tankar om övergång till arbetslivet. Undersökningen 

var kvalitativ och genomfördes med tio halvstrukturerade intervjuer som analyserades med fe-

nomenologisk analys. Informanterna i hennes undersökning hade deltagit i mentorskapspro-

grammet under åren 2002 och 2003 i slutet av sina studier. Vid intervjutillfället i 2006 var alla 

informanterna redan i arbetslivet. Enligt Abramovas undersökning hade de aktörer som 
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upplevde mentorskapet som positivt (sex av tio) hade dessa saker gemensamt: växelverkan med 

mentorn fungerade bra, mentorn var mycket aktiv i att driva mentorprocessen framåt, mentorn 

arbetade på ett intressant område i aktörens ögon och aktörens önskemål om programmet 

granskades i början av programmet samt iakttagits genom programmets gång. Mentorskapet 

upplevdes som en rik upplevelse som överträffade förväntningarna. De som upplevde mentor-

skapet som dels negativt (fyra av tio) hade haft problem med växelverkan med sin mentor och 

kände att deras förväntningar inte hade uppfyllts. Om aktören fick för mycket ansvar för att ta 

mentorskapprocessen vidare, blev de onöjda.  

 

Att kartlägga aktörers önskemål upplevdes mycket viktigt för en lyckad mentorrelation. Av de 

tio intervjuade aktörernas upplevelser kom det fram att en mentorskapsrelation ger följande sju 

fördelar till aktören:  

 

• ny kunskap om olika branscher och arbeten 

• nya kontakter genom mentorns nätverk 

• utformning av nya, mer realistiska uppfattningar om arbetslivet 

• stöd från en förstående och erfaren samtalspartner 

• förstärkning av självkänslan 

• förmågan att hitta arbete och nå karriärmässiga mål genom mentorns uppmuntrande tal 

• starkare självkännedom genom självreflektion och samtal med mentor 

 

Några aktorer fick direkt nytta, t.ex. hjälp med avhandlingen eller en praktikplats. Aktörerna 

upplevde övergången från det trygga studentlivet till det ostadiga arbetslivet ofta som en skräm-

mande och ångestfull händelse. Samtidigt kände aktörer lättnad för att studerandet tar slut och 

entusiasm inför framtiden. Många av de intervjuade rekommenderade mentorskapet för andra 

generalister och gav kritik mot universiteten att det inte finns arbetslivshandledning integrerad 

i studierna och att studerandena blir ensamma med sina arbetslivsrelaterade frågor.   

2.3.3 Mentorskap vid Tammerfors universitet för fördröjda studier 
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Vid Tammerfors universitet genomfördes ett initiativ i form av ett mentorskapspro-

gram ”Vauhdita valmistumistasi” 2010, där alumner till universitetet fungerade som mentorer 

till universitetsstuderande. Programmets mål var att erbjuda handledning och stöd till stu-

derande vilkas utexaminering hade fördröjts av någon anledning och magisteravhandlingen 

ogjord. (Penttinen et al 2011:124) Mentorns uppgift var att hjälpa med arbetslivsfrågor, därtill 

fick aktörerna hjälp med sina magisteravhandlingar av en annan person. I mentorskapsprogram-

met hade man sju mentor-aktör par, ett gemensamt start- och slutmöte för paren, därtill träffades 

varje mentorpar minst tre gånger. I slutet av programmet gav de sju mentorerna skriftlig feed-

back av programmet av sina upplevelser och tips för vidareutveckling. En del av mentorerna 

ansåg att mentorprogrammet var för kort (tre träffar) för att målsättningarna kunde ha nåtts 

fullkomligt. Problematiskt var också aktörers brådska med sina studier och arbete och tidsbrist 

som följdes av detta. Ett par mentorer gav aktörer olika uppgifter för varje möte, så som att 

skriva ett CV, att söka arbetsplatsannonser eller någonting att läsa. De mentorer som tyckte att 

aktörerna hade förberett sig väl innan varje möte, ansåg att hela mentorprocessen lyckades väl. 

Man önskade också att universitetet hade erbjudit lokaler till mentor-aktör parens möten och 

att mentorprogrammets innehåll och syften skulle vara tydligare definierade. En oerfaren men-

tor behöver hjälp med att komma igång, t.ex. med färdiga teman eller scheman för möten. De 

fördelar som mentorer antar att aktörerna fick av mentorskapsprogrammet var hjälp med att 

klara deras tankar, ökat mod och självförtroende och tro på att kunna utexaminera. Som helhet 

upplevdes mentorskapsprogrammet positivt och lämpligt för att använda det för att stödja stu-

derande i slutet av sina studier/nära utexaminering. Faktorer som anses bidra till en lyckad upp-

levelse av mentorskapet var fem:  

 

• en lyckad skapande av mentorrelationen och tiden som är reserverad för att bilda den 

under programmets start 

• att definiera målen och innehållet av programmet tillsammans med hela gruppen samt 

parvis 

• att vara aktiv under programmet och förberedd för varje möte 

• en uppmuntrande och positiv stämning och sist 

• ett styrt mentorprogram sågs som en fördel; ett startmöte, gemensam idéproduktion, 

utbyte av erfarenheter och ett slutmöte.  
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2.4 Kamratstöd i gruppformiga program 

Vid intervjutillfällen av denna undersökning kom det snart fram av informanternas svar att stö-

det som fåtts av andra aktörer i mentorgruppen spelade en viktig roll. Det kändes därför bety-

dande att fördjupa sig i begreppet kamratstöd mer. Vidare fördjupning i undersökning kring 

begreppet förstärker påståendet att kamratstöd är ett viktigt element i gruppformiga program. 

(se. t.ex. Jääskelä & Nissilä 2011) 

2.4.1 Kamratstöd som begrepp 

 

Kamratstöd är ett brett begrepp som kan beskrivas mångsidigt beroende på synvinkeln hur man 

betraktar fenomenet, och hur man upplever kamratstödet är alltid individuellt. Oftast upplevs 

kamratstöd som någonting positivt. Kamratstöd kan betyda t.ex. att man får en känsla att man 

inte är ensam för de andra i gruppen har en likadan situation, att man tillhör en grupp, att man 

får nya idéer och stöd med sina problem och även att man har en möjlighet att växa som män-

niska i en empatisk miljö. (Jääskelä & Nissilä 2011:83–84) Kamratgrupper beaktas som en plats, 

där man till och med kan få emotionellt stöd och feedback på sitt beteende, dela sina erfaren-

heter, öka sin medvetenhet och förstärka sina sociala förmågor samt tro på framtiden. Ofta 

också attityder och beteendet blir mer positiva. (se t.ex. Coman et al 2002; Symes 2003)    

 

 

Enligt Sunwolf (2008) använder människorna största delen av sin grupptid under livstid till att 

kommunicera i kamratgrupper. Han anser att kärnan av kamratgrupper är medlemmarnas med-

vetenhet om att de är likvärdiga. Att man känner sig likvärdig med de andra på något sätt, 

förstärker det sociala stödet som finns inom gruppen. Han definierar kamratgruppen som en 

grupp vilkas medlemmar upplever varandra jämlika angående en faktor som kan vara t.ex. deras 

bakgrund, ålder, förmågor, plikter, uppfattningar eller social status. Man behöver inte hela tiden 

dela detta synsätt med alla medlemmar, men i huvudsak har medlemmarna en delad enhetlighet 

av likvärdigheten. (Sunwolf 2008:19)  

 

En kamratgrupp ses ofta som ett stöd till individuell handledning, men den kan också används 

som ersättande medel för individuell handledning. Brist på kunniga handledare och 



28 

 

handledningstid per varje enskild studerande kan öka behovet för gruppformig handledning. 

(Penttinen et al 2011:6) 

 

Å andra sidan kan olika slags gruppsituationer och uppförande som ingår i studier upplevas 

ångestfulla av några individer för växelverkans skull och yppar sig som rampfeber (se t.ex. 

Kunttu et al 2006; Almonkari 2012). I detta fall när aktörerna själva ansöker till mentorpro-

grammet kan det förutsättas att dessa individer hanterar gruppsituationer väl, klarar av kommu-

nikativa situationer och vill frivilligt delta i dem. 

2.4.2 Fungerande kamratstöd 

 

För att kunna erbjuda verkningsfullt kamratstöd krävs det att handledaren är van vid att skapa 

lämpliga omständigheter för gruppen redan från första mötet (Jääskelä & Nissilä 2011:27). Po-

tentialen med kamratstödet är stor men det krävs att man har de rätta ramarna för att kunna ha 

nytta av det. Noggrann planering krävs av de som organiserar programmen. Att kamratstöd ska 

fungera optimalt kräver det också att medlemmar i gruppen är redo att agera för den andres 

skull och redo att bli stött av de andra. Detta är inte självklart nått. Genom olika experiment har 

man märkt att en tät start för ett program är viktig för då får medlemmar i gruppen lära känna 

varandra genom olika slags uppgifter och övningar. På så sätt är det möjligt att skapa en laganda 

vilket förenar medlemmar även utanför programmet. I ett annat experiment deltog medlemmar 

i ett gruppprogram vid sidan av jobbet, vilket betydde att det var utmanande att hitta gemen-

samma tider för mötena och att det inte fanns tid för medlemmarna att lära känna varandra. 

(Jääskelä & Nissilä 2011:83–85)  

 

I grupphandlening poängteras ofta att utgångspunkten för verksamheten är de intressen som 

förenar gruppmedlemmarna och ett delat gemensamt mål. När man eftersträvar tillsammans det 

gemensamma målet bygger och ger man samtidigt meningsfullhet till verksamheten. (Penttinen 

et al 2011:7) Det är lämpligast att kartlägga vilka individer som skulle ha nytta av en grupp och 

vilkas intressen passar ihop. Också Borgen et al. (1998) anser att det är viktigt att analysera de 

gemensamma intressen och mål som gruppmedlemmarna har. Att utnyttja kamratstöd i hand-

ledningen förutsätter att man resonerar kring de kriterier som tydligast skapar likvärdigheten 

mellan deltagarna när man utformar grupperna. Den andra faktorn som ska beaktas är nyttan 

som individen kommer att ha av gruppen. Kamratgrupper stödjer alltså i sista hand varje individ 
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i gruppen och en stor fråga är att vad det är som individen får av gruppen. Man vill utnyttja 

deltagarnas resurser för att stödja varje individ (Penttinen et al 2011:7). I sista hand är det viktigt 

att upprätthålla ett konversationssätt som betonar de deltagandes resurser och stunder av fram-

gång för att öka gruppmedlemmarnas ömsesidiga stöd (Jääskelä & Nissilä 2011:87).  

 

2.4.3 Kamratstöd och social integration 

 

Att använda kamratstöd i olika kurser och program i högskolor och i arbetsplatser är en växande 

trend som har många nyttiga konsekvenser. Omfattande experiment har genomförts i finska 

högskolor för att hjälpa studerande få den oavgjorda magisteravhandlingen färdig och kamrat-

stödet spelar en viktig roll i dessa experiment (se. t.ex. Jääskelä & Nissilä 2011). Enligt erfa-

renheter om dessa olika program är kamratstödet en av de viktigaste faktorer som bidrar till att 

bli färdig med sina studier. Det är särskilt det stöd som studerande får av varandra i en utma-

nande situation som hjälper att orka och tro att examen blir klar. (Jääskelä & Nissilä 2011:27) 

 

Tinto (1975), som utvecklade en modell för att förhindra avbrutna högskolestudier, anser att de 

andra studentkompisarna har en stor betydelse i att engagera studerande i sina studier. Otill-

räcklig interaktion med andra människor i högskolan och otillräcklig kongruens med den rå-

dande värdepraxisen i högskolekollektiven är en av de faktorer som leder till avbrytning av 

studier. Brist på integration in i högskolans sociala system orsakar lågt engagemang för det 

system och ökar sannolikheten att individer bestämmer att lämna sina högskolestudier. Tinto 

anser att högskolorna består både av en social och också ett akademiskt system. En student kan 

med framgång integrera sig i det ena systemet men inte i det andra. Till exempel kan en student 

bli integrerad i det akademiska systemet (dvs. studieregler, kursformer, goda betyg) väl, men 

eventuellt bestämma sig att avbryta studierna på grund av otillräcklig integration in i det sociala 

systemet (studiekompisar, högskolepersonal), och tvärtom. Andra faktorer som bidrar till av-

brytning av studier är familjebakgrund (socioekonomisk status), individuella egenskaper, tidi-

gare erfarenheter av att studera och förpliktelse till mål. (Tinto 1975:92) Också nyare forskning 

ger stöd åt tanken att kamratgrupper och sociala relationer till universitetspersonalen befrämjar 

den sociala integrationen och därmed ökar sannolikheten att studerande fortsätter sina studier 

(se t.ex. Lähteenoja 2010).  
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Enligt Deci och Ryan (2000) kan man inte förstå människans beteende om man inte förstår 

människans inre behov att tillhöra och delta.  De anser att människan strävar efter inre enhet 

och social samhörighet och behöver stöd från sin omgivning för att lyckas med detta. Lyckas 

man inte uppfylla dessa behov, minskar individens motivation, presterande och välfärd.  Om 

den sociala omgivningen stödjer dessa behov, ökar detta både den inre och yttre motivationen 

varvid människan fungerar mer autonomiskt och strävar efter sina mål bättre.  Att tillhöra och 

delta är därmed viktiga för en lyckad adaptation. 
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2.5 Studerandenas behov för stöd och kamratstödets roll i det 

2.5.1 Avbrytning av studierna och behov av stöd 

 

Enligt Lähteenoja (2010) gör de flesta av studerande som tänker avbryta sina studier så under 

det första året vid universitetet. Ju längre en studerande kommer i sina studier, desto mer ses 

fördelarna av studier och studierna som en investering. Å andra sidan vet man att slutet av 

studierna är en kritisk fas när övergången till arbetslivet sker. Också Vesikansa et al. (1998) 

anser att det finns två kritiska faser under studierna. Den första utmaningen sker i början av 

studierna, då integrering till universitet och studielivet sker. Den mest kritiska fasen ser ändå ut 

att vara i slutet av studierna, då studerande gör sin magisteravhandling och familjeliv samt ar-

betsliv tävlar av studerandes tid (Vesikansa et al 1998:62). Lähteenoja (2010) diskuterar vidare 

om den kritiska fasen i slutet av studierna då avbrytning framträder. Hon anser att en studerande 

som gör sin magisteravhandling kan känna sig ensam och uppleva att både det akademiska och 

sociala stödet minskar avsevärt. Detta kan bero på att alla obligatoriska kurser redan har ge-

nomförts, då kontakter till studiekompisar och lärare inte längre finns dagligen eller varje vecka. 

Då kan studeranden känna sig ensam och tappa bort stödet som hen har blivit van vid i mittfasen 

av studier. (Lähteenoja 2010:55–56)  

 

Jääskelä & Nissilä (2011:16) anser att det är vanligast att studierna avbryts i slutfasen av studi-

erna. Orsakerna till avbrytning delas in i tre kategorier. De studerande som tillhör till kategorin 

ett, har börjat jobba före att ha tagit ut examen och de har möjligen hunnit jobba för 10-20 år 

innan de kommer tillbaka och vill slutföra sin examen. De studerande som tillhör till grupp två, 

har avbrutit sina studier av familjeskäl. Efter att ha grundat familj har de inte haft tillräckligt 

med tid eller sedan har familjen flyttat till en annan stad för makens skull och därför har man 

inte kunnat försätta studierna. De studerande som tillhör till grupp tre, har avbrutit sina studier 

för de har haft svårigheter med sina studier. Till exempel kan det finnas en utmanande tentamen 

i fördjupande studier och efter många försök har man inte lyckat med att genomföra det. En del 

har svårigheter med att tro på sin förmåga att slutföra en magisteravhandling. (Jääskelä & Nis-

silä 2011:16) 
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I denna undersökning består informanterna av språkstuderande vid humanistiska fakulteten. 

Det känns lämpligt att påpeka att det har konstaterats att humanister har en mindre professionell 

orientering än andra studerande i andra fakulteten. En humanist beskrivs som en individ, som 

är intresserad av sina studiers innehåll, en som värdesätter allmänbildning och en som gärna 

diskuterar med sina lärare men ändå en som blir deprimerad i något skede under sina studier av 

att inte ha tydliga mål för sina studier. (Mäkinen & Olkinuora 2002 refererad i Lähteenoja 

2010:111) 

2.5.2 Kamratstöd och uppbackning av studier 

 

Att erbjuda studerande nya möjligheter och program att utveckla sig är ingenting nytt. På hög-

skolenivå sker undervisningens utvecklingsarbete jämt och rikligt (Jääskelä & Nissilä 2011:7). 

Studier i en högskola kan pågå i 3,5-7 år och många behöver förlängd tid för att komplettera 

sina studier: tiden som studeranden tillbringar i högskolan är relativt lång. I slutet av sina studier 

måste studerande förbereda sig för det kommande arbetslivet, t.ex. hur och var man söker jobb 

som motsvarar studierna, och samtidigt arbetar många med det utmanande examensarbetet. Un-

der det sista året vid universitetet går studerande genom en massa ändringar. Att studielivet tar 

slut, kan väcka oro hos några.  

 

Kamratstöd är en central form av handledning i högskolor i början av studierna. Den har en 

essentiell roll för högskolor i handledning och integrering av nya studerande (Penttinen et al 

2011:17). Man har fokuserat på temat ännu mer också internationellt (se t.ex. Mee-Lee & Bush 

2003). Det är mycket vanligt att man erbjuder omfattande socialt stöd och handledning för stu-

derande i början av studierna. Vad händer sedan under studiernas gång är att handledningen 

och stödet brukar minska när studierna går vidare. Mittfasen av högskolestudierna sägs vara ett 

skuggigt ställe då handledningen är minimalt och studerandena kvarstår ensam med sina frågor 

och problem (se. t.ex. Moitus et al 2001). 

 

Därmed erbjuder man i slutfasen av studierna ofta handledning med avhandlingsarbetet. Det 

finns ofta en särskild person som är handledaren och därtill finns det olika program man kan 

vända sig till om man behöver extra hjälp. Liimatainen & Kaisto (2011) utredde att det som har 

speciellt med studiernas fördröjning att göra för universitetsstuderande är att studerandena 
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upplever att de inte får tillräckligt stöd och handledning för att få studierna framåt och brist på 

stöd med karriärplanering ses som en nackdel.   

 

I Penttinens et al (2011) artikel diskuteras kamratstöd och kamratgrupper; hur de har använts i 

olika experiment för att stödja studerande vilkas studier har blivit fördröjda. Studerande som 

deltog i dessa experiment upplevde att kamratgrupperna gav kraft och tro på eget kunnande och 

att i kamratgrupperna var man intresserade av individen. Studerandena berättar ytterligare att 

de blev lyssnade och att de hade en möjlighet att prata om väldigt varierande saker, t.ex. studier, 

livssituationen och ångsten att man inte ännu är klar med sina studier. Det var viktigt för stu-

derande att ens någon är intresserat av deras görande. Sammanfattningsvis kan man säga att 

socialt och emotionellt stöd verkar vara viktiga i befrämjandet av studier. (Penttinen et al 

2011:60-64) Studerandenas upplevelser lyfter fram betydelsen av stöd i slutfasen av studier. 

Före experimentet kände studerande sig ensamma och avvikande för deras studier hade fördröjt. 

Känslor av ensamheten kan ökas i mittfasen av studierna samtidigt när studierna blir mer själv-

ständiga. Även om man har integrerat grupparbete och gruppuppgifter i kurser och studier, finns 

det ett behov för djupare konversation och kompletterande åtgärder. Särskild de som inte mera 

har täta sociala relationer till studiekollektivet eller relationer har nedsatt av någon anledning 

har positiva effekter av kamratgrupper. (Penttinen et al 2011:71)  

 

Behovet för handledning med studie- och karriärplanering har ökat. Arbetslivet har ändrats på 

många sätt och karriärbanor har blivit ännu mångformigare och individuella. Det krävs att stu-

derande är mer aktiva i att bygga upp sin karriär än tidigare. Den blivande karriären gör stu-

derande betänksamma redan i början av studierna: studerandena funderar om de har valt den 

rätta studiebranschen, till vilka arbetsuppgifter utbildningen förbereder dem, är det som de lär 

sig verkligen brukbar i arbetslivet och hurdant ser sysselsättningssituationen ut. (Penttinen et al 

2011:77) Om studeranden inte har en ordenlig uppfattning om hur studierna anknyter till den 

kommande karriären, binder studeranden inte sig till sina studier väl. Resultatet är att studierna 

fördröjer eller avbryts. Medvetenhet om studiernas nödvändighet motiverar till studiearbetet, 

fast själva studietemat skulle vara ointressant. (Jääskelä & Nissilä 2011:77) 
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3 MÅL, MATERIAL OCH METOD 

I detta kapitel redogör jag för mål, material och metod i föreliggande studie. Först förtydligar 

jag syftet och forskningsfrågorna. Därefter behandlas närmare hurdant material jag har använt 

och hur materialinsamlingen skedde. Till sist redogör jag för undersökningens metoder: dess 

kvantitativa och kvalitativa drag samt analysmetoden. 

3.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är att studera hurdan nytta svenskstuderande vid Jyväskylä uni-

versitet får av ett gruppmentorskapsprogram och hurdana tankar och upplevelser de har om det 

och det framtida arbetslivet. Vidare kommer jag att kartlägga hurdana tankar och erfarenheter 

studerandena vid institutionen för språk har om programmet och hurdan nytta de har haft av 

den. Hur programmet har lyckats i sin helhet studeras också. I denna studie syftar jag att svara 

på följande forskningsfrågor: 

 

• Hurdana upplevelser och tankar svenskstuderande, respektive studerande vid In-

stitutionen för språk vid Jyväskylä universitet, har om gruppmentorskapsprogram-

met?  

• Hurdan nytta får svenskstuderande, respektive studerande vid Institutionen för 

språk vid Jyväskylä universitet, av gruppmentorskapsprogrammet vad gäller deras 

karriärutveckling och det framtida arbetslivet? 

• Hur har mentorskapsprogrammet lyckats med sina intentioner? (se avsnitt 2.1.3) 

 

Målet med undersökningen är att erbjuda en översikt över de fördelar som studerande i svenska 

har av ett mentorskapsprogram och avspegla deras upplevelser till de övriga språkstuderandes 

erfarenheter som deltar i programmet. Språkstuderandes erfarenheter och tankar om mentor-

programmen har inte studerats vetenskapligt tidigare för fokuset har lagts på deltagarna t.ex. på 

naturvetenskapliga institutioner eller på högre yrkesnivåer i universitetsmiljön, t.ex. doktoran-

der. Denna studie ger sålunda ny information om språkstuderandes upplevelser om gruppmen-

torskap och ger en utformning om dess nödvändighet i universitetens studieutbud. Denna 
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undersökning ger också information om mentorskapets roll och nyttan för dem som planerar 

studierna vid universitet samt till studerandena som kanske har hört om mentorskap vid något 

tillfälle, men inte riktigt vet vad det handlar om och hurdan nytta man kan ha av det. Mentor-

skapet är på väg att spridas ännu mer till högskolor, arbetsplatser och även till grundskolor – en 

ännu mer viktigt aspekt till att undersöka temat och reda upp dess inverkan mer exakt. 

3.2 Material 

I föreliggande studie använder jag såväl enkät som intervju. Med enkäten vill jag kartlägga alla 

programdeltagarnas upplevelser och tankar om mentorskapsprogrammet och hurdan nytta de 

har haft om det. Med intervjuerna vill jag fokusera mer på svenskstuderandenas specifika upp-

levelser och tankar och hurdan nytta de har haft om programmet. Med hjälp av enkätsvaren 

försöker jag också svara på den tredje forskingsfrågan (Hur har mentorskapsprogrammet lyck-

ats med sina intentioner). I följande två avsnitt presenterar jag informanterna och därefter 

undersökningsmaterialet; intervjuerna och enkätsvaren. 

3.2.1 Informanter 

 

Informanterna i denna undersökning består av två grupper: de som svarade på enkäten och de 

som svarade på enkäten men också blev intervjuade. Av de 38 universitetsstuderande som del-

tog i pilotprogrammet GMP under höstterminen 2016, svarade 33 på den elektroniska enkäten 

som skickades via e-post. Deltagarna i programmet studerar vid Institutionen för språk och har 

därmed något språk (franska, engelska, svenska, tyska, finska, ryska) som huvudämne och har 

kommit långt i sina studier, dvs. de kommer att avlägga magisterexamen inom ett till två år.  

 

De fem kvinnliga informanter som blev intervjuade deltog också i pilotprogrammet och har 

svenska som huvudämne. Tre av de intervjuade går på lärarlinjen och två går på den språkve-

tenskapliga linjen. Informanterna har börjat sina studier vid Jyväskylä universitet mellan 2012-

13. Tre har börjat sina studier i Jyväskylä strax efter studentexamen, en har studerat språk i ett 

år i en annan stad innan hon började studera i Jyväskylä och en har redan jobbat i tio år i arbets-

livet och skapar sig nu en ny examen och bana genom en ny landvinning. I analysen behandlas 

informationen anonymt, dvs. inga sådana uppgifter lämnas vid rapporteringen som kunde 
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riskera att avslöja de intervjuade studenternas eller mentorernas identitet. Därför anges inte hel-

ler vilket kön informanterna har. 

3.2.2 Intervjuer 

 

Intervjuerna genomfördes mellan december 2016 och januari 2017. Två informanter var villiga 

att bli intervjuade i början av december och tre i mitten av januari. Intervjuerna pågick från 25 

minuter till 51 minuter. Intervjuerna genomfördes i universitets lokaler och de spelades in. In-

tervjufrågorna bestod av tre uppvärmningsfrågor och femton substansfrågor. Intervjufrågorna 

utformades med hjälp av en tidigare studie om ett mentorskapsprogram men frågorna blev mo-

difierade med tanke på denna undersöknings forskningsfrågor (se Abramova 2007:95). Det 

kändes lämpligt att använda som bas ett tidigare använt intervjuformulär och göra modifikat-

ioner till den, på så sätt hade intervjufrågorna redan prövats i praktiken en gång tidigare. Frå-

gorna granskades i magisterseminariet av mina studentkolleger och min handledare. På basis 

av feedbacken gjorde jag några förändringar, t.ex. minskade antalet frågor. 

3.2.3 Enkäten 

 

Den elektroniska enkäten skickades via e-post till alla studentdeltagarna i mentorskapsprogram-

met ett par dagar efter programmets slutmöte, i början av december 2016. Det elektroniska 

frågeformuläret bearbetades i tre steg. Först formulerade jag lämpliga påståenden med hjälp av 

tidigare forskning och teori om temat. Viktigt var att inkludera programmets intentioner och 

löften till deltagarna också i påståendena, så att deras realisering kunde analyseras. Jag valde 

att använda Likert-skala i enkäten. Sedan granskades påståenden av mina studiekamrater i ma-

gisterseminariet så att sambandet mellan enkäten och forskningsfrågorna skulle vara tydligt. 

Enkäten bearbetades på basis av de tips som jag fick av studiekamrater. Till sist bearbetades 

enkäten ännu en gång tillsammans med huvudarrangörerna av mentorprogrammet. Det var 

lämpligt att formulera endast en enkät som tjänar både min undersökning samt huvudarrangö-

rernas syfte att samla upp feedback på programmet. I enkäten finns totalt 40 påståenden eller 

frågor. Påståendena har delats in i sex delkategorier: att nå mål, mentors verksamhet, aktörs 

verksamhet, gruppens verksamhet, praktiska arrangemang och mentorprogrammet. Efter varje 

delkategori fick informanterna berätta fritt någonting om kategorins tema.  
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Jag fick presentera mig själv och min undersökning i mer detalj under startmötet i september 

2016. Jag skickade runt ett formulär där programdeltagarna fick skriva ner sina kontaktuppgif-

ter samt villighet att delta i min undersökning antingen genom enkäten eller genom att bli in-

tervjuade. Jag fick 30 deltagarnas lov att delta i min undersökning redan då i september, men 

vi bestämde ändå i december att ställa in i den färdiga enkäten en möjlighet att välja om man 

vill ge lov att använda svaren i min undersökning eller inte. Under slutmötet i december pre-

senterade jag mig en gång till och berättade närmare om enkäten och intervjuer. Att jag var 

fysiskt på plats i mötena kan ha ökat antalen svarade.  

3.3  Metod 

I föreliggande studie finns både kvantitativa och kvalitativa drag vad gäller analysen av materi-

alet. I detta avsnitt kommer jag att beskriva närmare resonemang kring metodval samt analysval.  

3.3.1 Analysmetod 

 

I studien kompletteras kvalitativ analys av intervjuerna med i huvudsak kvantitativ analys av 

enkätsvaren. Jag har valt att använda en kvantitativ analysmetod med enkäterna för jag vill få 

fram exakta siffror och data om hur väl mentorskapsprogrammet har lyckats med sina intent-

ioner och hur universitetsstuderandena upplever programmet och olika påståenden om det. Jag 

kommer också att analysera deltagarnas svar på de öppna frågor i enkäten kvalitativt och foku-

sera mer på dess innehåll.  

 

Intervjuerna har jag valt att analysera helt med kvalitativ analysmetod för jag vill ha fram del-

tagarnas tankar, erfarenheter och beskrivningar av mentorskapsprogrammet och det framtida 

arbetslivet. Varje intervju transkriberades och därefter kommer en innehållsanalys genomföras. 

Jag är intresserad av att veta om det finns likheter och olikheter i de intervjuades svar, och i så 

fall hurdana? Finns det kanske några gemensamma teman som dyker upp eller har alla helt olika 

upplevelser och resonemang kring intervjuteman. 
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4 RESULTAT 

4.1 Analys av intervjuerna 

Intervjuformuläret för svenskstudenade bestod av femton substansfrågor av vilka nio behand-

lade beskrivning av mentorskapsprogrammet och sex behandlade övergången till arbetslivet 

och mentorskapets roll i det. I början av varje avsnitt anges de frågorna av intervjun som ana-

lyseras i detta avsnitt. Citaten i avsnittet har översatts från finska till svenska av författaren.   

 

4.1.1  Förväntningar på programmet och motiv för att delta i det 

 

I detta avsnitt behandlas först intervjufrågan ”Varför ansökte du till mentorskapsprogrammet?” 

och ”Hade du några förväntningar på programmet?”. 

 

Av informanternas svar kom det fram att det huvudsakliga motivet för att delta i programmet 

var ett inre behov att bearbeta sina tankar kring arbetslivet och framtidsplanerna. Tre informan-

ter berättade att de hade börjat på ett naturligt sätt tänka mera på framtiden, sina karriärplaner 

och arbetslivsfrågor i slutet av sina studier. Den kommande och nära övergången från studie-

livet till arbetslivet hade satt igång en inre tankeprocess kring arbetslivsfrågor innan program-

mets start. För alla informanter var det här det sista eller näst sista året vid universitetet.  

 

Mentorskapsprogrammet sågs som ett aktuellt medel för att befrämja tankeprocessen. Många 

kände sig oroliga inför övergången och ville få stöd med det och därtill öka sin medvetenhet 

om arbetslivet (se citaten 1-2).  

 

Citat 1. A2 ”jag upplever att nu är mina studier i slutfasen för det är ändå det fjärde året, 

så man borde så småningom börja orientera sig till arbetslivet” 

 

Citat 2. A3 ”arbete och att söka jobb och allt sådant var på något sätt väldigt..för mig 

väldigt obekant och sen tänkte jag att där (programmet) kan jag möjligen få sådana 
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praktiska tips eller mentalt stöd för övergångsfasen, så därför ansökte jag med i pro-

grammet” 

 

Både de studerande som ska få lärarbehörighet och de studerande som blir språkspecialister 

kände sig lite osäkra på sina karriärval. En informant hade alltid velat vara språklärare men ville 

ändå utreda vilka andra alternativ det möjligen finns för henne (se citat 3) och en informant vid 

språkspecialistlinjen kände sig osäker inför arbetslivet som lingvist och humanist; finns det jobb 

för henne och i så fall hurdant för hon får ingen specifik yrkestitel med sin examen (se citat 4). 

Två informanter skrev samtidigt antingen sin kandidat- eller magisterportfolion och i portfolio-

arbetet är man tvungen att processera just karriärmässiga saker, vilket gav en orsak till att delta 

i programmet. 

 

Citat 3. A5 ”Språngbrädan till hela saken var att man måste göra den där magisterport-

folion...men kanske den största orsaken till ansökningen var sist och slutligen det att när 

jag förra året gjorde pedagogiska studier och hade alltid tänkt att jag vill bli lärare,  fick 

jag känslan att nej – de där studierna var jätte roliga men också hemskt betungande och 

sånt, jag såg vad det där jobbet är så jag började fundera på att är det eventuellt det, att 

jag har hela mitt liv satsat allt på ett kort, så borde man nu lite se att vilka andra möjlig-

heter det finns...jag måste gå och jobba, allt som det här har förberett mig till börjar 

snart och jag är alltså helt förvirrad på riktigt, att det där programmet kunde vara 

bra...det låt att det kunde vara det som liksom på ett sätt skulle hjälpa mig  att förtsätta 

från studier till arbetslivet”   

 

Citat 4. A1 ”när studierna närmar sig slutet, börjar man tänka på arbetslivsfrågor 

ganska mycket och sånt, och också är man ganska osäker som humanist och språkvetare 

var man egentligen får arbete” 

 

Ett annat motiv för att delta i programmet var ren nyfikenhet och villighet att delta i ett nytt 

program som arrangeras vid universitetet. Programmet beskrevs som någonting som kunde vara 

roligt och nyttigt (se citaten 5-7). 

 

Citat 5. A4 ”Jag tänkte det kunde vara roligt och nyttigt, sen jag bara bestämde mig att 

ansöka” 
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Citat 6. A2 ”Jag är lite sådan att jag vill delta i allt möjligt, jag vill pröva på allt nytt” 

 

Citat 7. A1 ”Man behövde inte tänka på så mycket om man ska ansöka eller inte, för det 

första om det kommer någonting nytt till vår institution som man inte har haft tidigare, 

så vill man vara med och stödja det av princip” 

 

Informanternas förväntningar på programmet var olika. Tre informanter nämnde att de försökte 

ha ett öppet sinne och inga förväntningar alls på programmet. De visste inte vad programmet 

och mentorskapet egentligen är för det var så nytt och på basis av detta kunde de inte förvänta 

sig specifika saker. Informant A1 (se citat 8) beskriver väl dessa tre informanternas tankar med 

sitt uttryck: 

 

Citat 8. A1”man försökte inte ha för mycket förväntningar så att man inte ska bli besviken, 

för man har inte tidigare varit med i sådant här, men å ena sidan hade man ganska stora 

förväntningar och var ganska ivrig, å andra sidan visste man inte vad man ska vänta sig 

av programmet, man hade ett öppet sinne ändå, och optimistiska förväntningar och jag 

litade på att det här är säkert en ganska bra sak” 

 

Däremot hade två informanter direkta förväntningar. En ville ha lite mer självförtroende inför 

framtiden (se citat 9); en starkare tro att hon kommer att få jobb. Därtill ville hon få konkreta 

tips med cv skrivandet och jobbintervjuerna.   

 

Citat 9. A5 ”just sådant där, att egga upp självförtroendet på sätt och vis, att okej, jag 

kommer att få ett jobb, att söka jobb är lite så där..vad ska man kalla det, som ett 

spöke…de där CV och en ansökan, vad ska jag skriva i dem så att jag skiljer mig, men 

inte på ett dåligt sätt, i intervjun, vad ska jag göra där att jag skulle vara en bra sökande..” 

 

En informant sökte efter mentalt stöd till övergångsfasen (se citat 10); hon ville ha kamratstöd 

av andra studerande som är i samma fas med sina studier. Hon ville också få praktisk inform-

ation och konkreta tips av mentorn gällande arbetslivet samt just branschspecifik information 

av hur man söker lärarjobb och hur det är att jobba som språklärare. 
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Citat 10. A3 ”nå, kanske ganska mycket det där kamratstödet, att det finns andra männi-

skor som är i samma fas som du och sen förväntade jag att jag ska få några tips av 

mentorn och synpunkter på hur det är att vara i arbetslivet och sen kanske att när jag 

ansökte just in i det undervisnings gruppet, så några sådana konkreta saker om lärarjob-

bet och hurdant det är att söka in till det jobbet”  

 

I nedanstående figur representeras de förväntningarna som de intervjuade informanterna hade 

på programmet. Mestadels hade informanterna inga specifika förväntningar, men efter djupare 

granskning fanns följande sex gategorier: starkare självförtroende, tro på att man får jobb, 

konkreta tips av att söka jobb (intervjuer, CV), mentalt stöd, kamratstöd och branschspecifik 

information. 

 

 

 

Figur 4. Informanternas förväntningar på programmet.  
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4.1.2   Beskrivning av programmet av informanterna 

 

I detta avsnitt behandlas intervjufrågan ”Kan du berätta om mentorskapsupplevelsen?”. Där-

efter behandlas sex följdfrågor i följande ordning: ”Beskriv mentorn.”, ”Beskriv gruppen och 

växelverkan.”, ”Beskriv temana som ni behandlade.”, ”Uppfylldes gruppens gemensamma 

mål?”, ”Beskriv ett typiskt möte.” och ”Hur kändes det att vara aktör?”  

 

Mentorn beskrevs ofta med ord och uttryck så som: sakkunnig, motiverad, uppmuntrande, 

stödjande, genuin, engagerad, trevlig och öppen. Följande svar av informant A2 (se citat 11) 

beskriver väl de allmänna åsikterna över mentorerna: 

 

Citat 11. A2”…hen var liksom genuint intresserad av mentorskapet, man fick ett intryck 

att hen ville vara med i verksamheten…hen liksom verkade vara sakkunnig, man fick inte 

en sådan känsla att det här är bara någon allmän diskussion med någon vuxen person 

utan att man verkligen fick information…” 

 

Därtill beskrivs mentorn ofta som den styrande personen i gruppen (se citat 14). Mentorn var 

huvudsakligen den som frågade aktörer om deras tankar och såg till att alla fick sin tur och fick 

säga någonting om ett tema (se citat 13).  Aktörerna upplevde att också mentorn njöt av mötena 

och var intresserad av aktörernas tankar (se citat 12). Mentorerna hade varierande personliga 

egenskaper (någon beskrivs som mer lugnare, någon mer livlig) men denna variation inverkade 

inte på informanternas beskrivningar, dvs. ingen förklarade vidare att mentors egenskaper 

skulle ha haft stort inflytande på gruppens verksamhet. 

 

Citat 12. A3 ”…och hen njöt av mötena och tyckte liksom om att prata med oss och 

tillfråga, varm och öppen och glad och intresserad och liksom tog hand om att alla får 

tala i gruppen och sådan…på något sätt fick jag en känsla av trygghet” 

 

Citat 13. A1”vi pratade ganska fritt och liksom turvis, förstås försökte mentorn liksom 

att först alla berättar någonting i tur och ordning så att alla säkert får säga någoting, 

men jag tycker att hela gruppen strävade efter att beakta att alla får tala jämlikt” 
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Citat 14. A2”nå hen kunde i början av mötena fråga nyheter och så, och sen kanske lite 

styra diskussionen, men vi adepter nog avsiktligt gav hen en sådan..och i själva verket 

vi önskade att därifrån skulle komma lite ledarskap av mentorn, att hen skulle liksom 

leda det” 

  

Av informanternas svar på beskrivningar av gruppen och växelverkan i den, kom det fram att 

överhuvudtaget hade växelverkan fungerat bra. Medlemmar i grupperna hade varit öppna, av-

slappnade och redo att diskutera temana fritt och utan hämningar (se citat 15-16). Diskussion-

erna hade varit också djupa och personliga (se citat 17). Alla tyckte att gemenskapskänslan var 

bra. Några informanter var lite oroliga för de blygas skull, ibland kändes det att de inte fick tala 

så mycket som de mer pratsamma. Det fanns ingen knagglighet i början när grupperna mötte 

för första gången utan kommunikationen upplevdes som välfungerande från början till slut. En 

informant påpekade att förhållandet mellan mentor och aktörer blev mer avslappnat under lop-

pet av programmet och mentorn upplevdes i slutet av programmet som en kompis (se citat 18). 

 

Citat 15. A3”människorna delade ganska fritt deras tankar och kanske anledningar till 

bekymmer och funderingar och sådana, några pratade mera och några mindre men alla 

fick säga sitt budskap och alla blev lyssnat…den var jämn bra den lagandan, tycker jag” 

 

Citat 16. A4”det var strax ganska öppet och avslappnat, diskussionen menar jag, det 

kändes så som att alla vågade öppna sig strax från början, en så där bra stämning redan 

från början” 

 

Citat 17. A5 ”alltså väldigt djupa och personliga diskusssioner, det var lite överraskande 

när man inte riktigt visste liksom vad programmet är och vilka saker jag kan prata om 

och dela, men när man hör att okej, diskussionen flyter och blir lite djupare, så då kan 

jag också ta upp sådana saker” 

 

Citat 18. A1”mentorn liksom blev närmare så småningom...först var stämningen mer 

casual men nu känns mentorn mer som en vän på ett sätt” 

 

Teman som grupperna behandlade bestämdes av gruppmedlemmarna och på så sätt var varje 

gruppens temaskala annorlunda. Det är intressant att utreda vilka teman ses som de mest viktiga 

av alla grupperna, dvs. teman som sedan behandlades under programmet. Det är märkvärdigt 
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att notera att de teman som behandlades i grupperna är sådana som möjligtvis inte diskuteras 

under studierna tillräckligt och/eller de här är teman som oftast gör studerande betänksamma i 

slutet av universitetsstudier. Grupperna mötte från fyra till sex gånger och vanligtvis hade de 

ett tema för varje möte. De tre mest generella teman i grupperna var att kunna identifiera sitt 

kunnande, att söka jobb och att utforma en effektiv CV och ansökan. Andra teman som behand-

lades i grupperna var möjliga karriärbanor för en lingvist, mentors jobb/bransch, adepternas 

drömjobb, utexaminering och övergångsfasen. Nedanstående figur 5 illustrerar de teman som 

diskuterades i grupperna, de tre vanligaste högst uppe. 

 

 

 

Figur 5. Teman som behandlades i mentorskapsgrupperna. 
 

 

Att söka jobb var ett stort tema i grupperna och temat var sammansatt av många underteman: 

hur och var man hittar jobb, var finns dolda jobb, hur man ska representera sig själv vid arbets-

sökning och hur man utnyttjar sina nätverk. Att kunna identifiera sina starka sidor och sitt kun-

nande hjälpte informanterna att förbättra sina CV och tillägga mera kunskaper i det. Identifie-

ringen av starka sidor också gav informanterna mer information om och en bredare bild av i 

hurdana arbeten deras kunskaper kunde utnyttjas. Huvudsakligen i jokergruppen men också i 

någon mån i de andra grupperna diskuterades hurdana olika karriärer och yrkesbanor det finns. 

Det finns flera möjligheter för en lingvist/humanist att utnyttja sina färdigheter i arbetslivet. 

Oftast berättade mentorn om sitt jobb och branschspecifika saker (läraryrket, evenemangspro-

duktion, forskning osv.) men också andra möjliga karriärbanor diskuterades för att inspirera 

aktörerna. I några grupper fick aktörerna presentera sina drömjobb för andra och ge motivering 

att kunna identifiera sitt kunnande och sina starka sidor 

att söka jobb 
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för det. Ibland i grupperna bara diskuterades om studierna och allmänt om hur det känns att bli 

utexaminerad och övergå till arbetslivet. Då var gruppens funktion mer som en plats att ge 

utlopp för allmän stress (se citat 19). 

 

Citat 19. A1 ”Och sen gav vi liksom bara utlopp för stress och diskuterade studierna och 

utexaminering och liksom om mera personliga saker.” 

 

Av intervjuerna kom det fram att mentorskapskontrakt inte användes på ett sätt huvudarrangö-

rerna hade tänkt. Informanterna berättade att de skrev ner möjliga teman i kontrakten under 

första eller andra mötet och även signerade kontrakten men efter detta användes kontrakten inte 

mer. Informanterna berättade att de inte minns vad de skrev i kontraktet men att det känns att 

allt som de ville diskutera och fråga av mentorn blev behandlade (se citaten 20-21). Det är 

möjligt att mentorn använde kontrakten som en utgångspunkt för planering av möten, men för 

aktörerna blev kontrakten lite oklar och dess funktion var diffus. 

 

Citat 20. A1 ”Jag minns inte ens vad som vi skrev på kontrakten, det gick lite så att vi 

signerade den väldigt sent och dess funktion förblev i bakgrunden, vi följde inte den på 

efterhand men jag tror att vi liksom..eller att ingenting grämade” 

 

Citat 21. A2 ”Jag tycker att ja, att det som vi i början överenskomm att vilka saker vi 

skulle vilja ta upp, så vi hann diskutera om allt” 

 

Ett typiskt möte pågick i två timmar och startade med en fri diskussion om aktörernas aktuella 

nyheter, tankar och mod. Sedan gick diskussionen över till dagens tema och i slutet av mötena 

bestämde gruppen var och när de ska mötas näst gång. Några grupper gick för en gemensam 

lunch efter mötet där diskussionen fortsatte mer fritt. Platsen för möten var oftast i universite-

tens lokaler men ibland i ett kafé eller i ett företag de besökte tillsammans. 

 

Aktörens roll upplevdes positivt och beskrivs som något trevligt, lätt och roligt. I några grupper 

hade både aktörer och mentorn haft problem med att hitta sina roller. Aktörs och mentorns roll 

är annorlunda än en relation mellan lärare och studerande och parterna sökte efter sina nya 

roller. Med tiden kom rollerna ändå tydliga i grupperna och börjans tveksamhet gick bort. En 

informant kände sig tacksam för en möjlighet att delta i ett nytt program som hjälper studerande 
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med övergången till arbetslivet. En annan informant var av samma åsikt och ytterligare kände 

sig speciell och värderad för någon ger sin tid för studerande (se citat 22). 

 

Citat 22. A1 ”Det kändes bra och man fick en känsla av att man är uppskattad när någon anväde 

sin tid på oss studerande.”  

 

4.1.3   Nyttan av programmet 

 

Med de följande fyra intervjufrågorna försökte jag utreda vilka och hurdana saker informan-

terna fick av programmet, om de lärde sig eller uppfattade någonting nytt: ”Hurdan ser du hela 

processen i efterhand?”, ”Fick du någonting av programmet?”, ”Vad lärde du eller uppfattade 

du under programmet?” och ”Vilken betydelse har mentorskapet i att övergången till arbetsli-

vet lyckas enligt dig?” Svar på dessa frågor rapporteras som en helhet i detta avsnitt. 

 

De vanligaste utbytena handlade om mentala nyttoaspekter och inte så mycket konkreta. Intres-

sant var att informanterna sade att de fick praktiska och konkreta tips under loppet av program-

met men det var svårt för dem att definiera vilka exakta konkreta saker de lärde sig (se citat 23). 

Det kan vara att det som aktörerna lär sig i ett mentorskapsprogram/relation känns med sig efter 

en längre period och inte direkt efter programmets slut. Likadana upplevelser kom fram i Ab-

ramovas (2007) undersökning där aktörena kunde ge direkta svar till vilka nya konkreta saker 

de lärde sig efter vidare tilläggsfrågor. En jämförelse mellan Abramovas intervjufågor och frå-

gorna i denna undersökning visar att orsaken till olika svar kan bero på frågeställningen.  

 

Citat 23. A2 ”Jag vet inte ännu om jag fick någonting konkret av det, det känns att det är 

så kort tid efter det att om man fick någonting konkret av det så kanske man inte ännu 

märker till det.” 

 

Främst upplevdes programmet som en uppmuntrande och sporrande enhet vilket gav starkare 

självförtroende, mentalt stöd och tro och tillit till framtiden (se citaten 24-26). Särskild tro på 

att informanterna (och en humanist) hittar jobb upprepades i informanternas svar. En informant 

berättade att hens arbetsjag fick förstärkning tillsammans med självförtroendet. Detta svar var 

intressant och kan bero på att några informanter inte hade så mycket erfarenhet av arbetslivet 
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(några hade studerat under somrarna och hade inte haft sommarjobb alls) varför arbetsjaget 

möjligtvis inte upplevs som en stark och tydlig helhet ännu. Att man räcker till sådant som man 

är och duger till arbetsgivarna var en av programmets giv. 

 

Citat 24. A1 ”nå sådant där mentalt stöd och tro på att en humanist får jobb, även om 

jag inte hade så mycket oro för det innan, men det ändå liksom förstärkte känslan att man 

räcker till och gav tro och hopp.” 

 

Citat 25. A4 ”Självförtroende på att livet fortsätter efter studierna…man började tänka 

på att vad man vill göra i arbetslivet.” 

 

Citat 26. A5 ”Lärarbehörighet definierarinte mig eller det som jag kan göra i framtiden 

eller vart jag kan ansöka om.” 

 

En informant uppgav att programmet erbjöd en plats där hen kunde fråga sådana frågor hen inte 

hade haft möjlighet att fråga tidigare någon annanstans. Därmed fick hen svar på frågorna om 

ett särskilt yrke/karriärriktning hen var intresserad av. Samma informant beskrev att program-

met hjälpte hen att välja mellan olika karriärinriktningar så att en riktning blev starkare än de 

andra. Hen kunde bättre än tidigare identifiera sina starka sidor och fick förstärkning var hens 

styrkor kunde användas (se citat 27).  

 

Citat 27. A2 ”man får inte riktigt en chans att fråga sådana här saker någonstans, så det 

är, det är kanske det bästa att det erbjuds en plats mer, liksom ett stöd- eller hjälpmedel 

för att växa sin expertis….det som förstärks var att..för jag har tänkt på den administra-

tiva branschen  att den kunde vara intressant…..så jag fick kanske sådant där extra för-

stärkning att det kunde kanske vara mer min egen grej, att jag är bra på det och jag 

tycker om det och det kunde kanske hänga ihop med min personlighetstyp bättre än forsk-

ning, att på ett sätt den känslan blev väldigt stark” 

 

Också andra informanter ansåg att deras tankar hade blivit klarare under programmets gång. 

Diskussionerna i grupperna under programmet hade erbjudit nya synsätt och gett någonting att 

tänka på. Tankeprocessen fick en gnista under programmet och fortsätter vidare även efter pro-

grammets slut. 
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Sammantaget upplevdes en positiv och förhoppningsfull atmosfär som en stödjande och kraft-

givande egenskap av programmet. Kommunikationen i grupperna beskrevs som betydelsefull 

och informanterna fick ut mycket av det. Det nämndes också att det var speciellt mentorn som 

hade en stor roll i att kommunikationen kände meningsfull. Mentorn fungerade som en vuxen 

figur och expert på sin bransch och hens deltagande gav en ny dimension i diskussionerna. 

Kommunikationen var inte endast pratande mellan studenter utan en mentor var en berikande 

faktor i gruppen. Som helhet sågs programmet som en plats där man får mentalt stöd och kam-

ratstöd av gruppens verksamhet. En informant underströk att programmets roll är stort under 

övergångsfasen. Hon förklarade att programmet skaffar en bro mellan studentlivet och arbets-

livet. Utan programmet skulle det finnas en ravin mittemellan dessa två dimensioner och man 

skulle falla ner. Bron fungerar som en underlättande faktor under övergången (se citat 28). 

 

Citat 28. A5 ”nå jag ska nog säga att det är stort, att det har en roll och betydelse i det, att det 

är kanske sådant, liksom det broar…..alltså bygger en bro där mittemellan….att det särskilt 

inte vore ett hopp utan att man kunde gå in i arbetslivet….att man inte bara hoppar i tomheten 

och sen ser vad det händer utan att där skulle finnas den där bron, åtminstone någon sorts liten 

hängbro som man kunde gå längs”  

 

4.1.4  Det bästa och det dåliga i programmet 

 

I detta avsnitt behandlas intervjufrågorna ”Vad var det bästa och det dåliga i programmet?” 

och ”Skulle du ändra någonting i programmet eller gjorde du själv någonting på ett annorlunda 

sätt?” tillsammans som helhet. 

 

Vad som var det bästa i programmet upplevdes lite olikt av varje informant. Överhuvudtaget 

var informanterna nöjda med programmet och möjligheten att få delta i det. Två informanter 

svarade att det bästa var mentorn i programmet. Mentorn var den som fick aktörerna att tänka 

på sakerna från en annan synvinkel än tidigare och gav dem nya idéer och saker att tänka på (se 

citat 29).  Mentorn berättade sådana saker som man inte hade hört någon annanstans i t.ex. 

alumnmötena och dess sätt att berätta saker upptäcks som äkta, innovativ och lätt att närma sig.  
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Citat 29. A1 ”nå det bästa var ju kanske vår mentor eftersom hens karriärbana inte var 

den mest traditionella och hen var på riktigt väldigt innovativ och hade hittat sin grej sig 

själv och hen kunde berätta på ett väldigt äkt sätt lite olika saker” 

 

En informant tyckte att hela programmet var det bästa i sig. Enligt hen finns ett riktigt behov 

för programmet. Hen förklarade att ingen annanstans under studierna får man diskutera eller 

fråga om saker som man diskuterade i gruppen och med mentorn. Enligt hen var programmet 

ett stödjande medel att öka sin expertis, att tänka på sina studier och hur man bäst får jobb efter 

studierna. En informant till tyckte att det bästa i programmet var just stödet som man fick av 

deltagarna och mentorn. Att kunna möta nya människor samtidigt upplevdes som en positiv 

sida. Programmet beskrivs också som en drivande kraft för tankeprocessen kring arbetslivsfrå-

gor och karriärplaner (se citat 30). 

 

Citat 30. A5 ”nå det bästa var just stödet och att man fick liksom sakerna och tankarna 

att gå vidare och jag tyckte också om det att jag fick ett bredare perspektiv på vad jag 

kan göra med lärarens examen och med språk och så vidare, så det var det bästa, och 

också det att man blev bekant med nya människor, det var kul” 

 

Det dåliga i programmet gällde till största delen organisering av programmet och detaljer i det. 

De tre dåliga sidor som visade sig vara de oftast nämnda var att grupperna var lite för stora, 

programmet slutade för tidigt (se citat 31) och i några fall kunde mötenas struktur hade varit 

mer klara. Flera informanter ansåg att en lämplig gruppstorlek kunde vara från tre till fyra 

aktörer maximum. I grupperna som var större än detta, upplevdes att inte alla fick säga lika 

mycket. De mer blyga hade en lyssnande roll och de mer pratsamma fick prata mera.  

 

Citat 31. A1 ”De där grupperna blev ganska stora, kanske det kunde har varit mer effek-

tivt om man hade till exempel tre eller fyra personer, att man kunde ha kunnit koncentrera 

sig bättre, det går lätt lite så att om man har några tystare personer med så de blir kvar 

i bakgrunden lite och sen förstås det att det här slutade för tidigt”   

 

Tre informanter tyckte att programmet slutade för tidigt och kunde ha fortsatt lite längre (se 

citat 32). En informant föreslog att några extra möten under vårterminen kunde ha varit bra för 

då är man ännu mer nära att bli färdig med studierna och behovet för stöd är mer aktuellt. En 
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informant var av helt annan åsikt. Enligt hen var längden av programmet lämplig så som den 

var nu. Om den skulle vara längre, skulle det öka risken att man inte vågar delta i programmet 

för den kräver mer förpliktelse och därmed kan börja känna för tung (se citat 33). Längden av 

programmet tycks vara en fråga som delar åsikterna.  

 

Citat 32. A4 ”Det dåliga var kanske, nå kanske det att vi hade bara fyra möten, så…jag 

tycker att det kunde ha fortsatt ännu längre, att ganska sådant där kortprocess var det 

sist och slutligen” 

 

Citat 33. A2 ”De andra sade att det skulle ha varit kul om det här ska fortsätta, men sen 

jag själv upplever att det här var tillräckligt, att om det här skulle ta ett år så sen man 

kanske inte skulle gå med i det eller binda sig i det, att det är lättare att binda sig i det 

här eftersom det tar bara ett halvt år eller en termin…sen det här är ändå lite sådant som 

stödjar studierna så det är inte meningen att det här skulle ta tid från de egentliga studier 

aller att man borde använda mycket tid på det här, liksom göra några uppgifter eller 

hemläxor och förbereda mötena utan att det räckte till att man bara hade de där mötena 

och vad som man fick av diskussionerna”  

 

Den tredje aspekten som informanterna tyckte var dåligt i programmet var att själva mötena 

kunde ha varit mer genomtänkta och strukturerade (se citat 34). Ibland hände det så att diskuss-

ionen inte stannade i temat under hela mötet och på så sätt blev temat inte alltid behandlat helt. 

En informant efterlyste att det kunde vara fruktbart att ge sina önskemål och förväntningar av 

programmet skriftligt till mentor i början av programmet. På så sätt de som är mer blyga kan få 

sina önskemål fram och får hjälp med sina frågor. 

 

Citat 34. A5 ”vi kunde ha gjort ännu mångsidigare mål och sådana..kanske mer tydli-

gare,så att vi kunde ha kollat in vad som vi kommer att gjöra”  

 

Aktör- och mentorrollerna kunde förtydligas till deltagarna ännu mer. Av intervjuerna kom det 

fram att ibland var det svårt att veta vad som väntas från aktören och vad av mentorn. Eftersom 

programmet var nytt i universitetet och rollerna nya, kunde det vara fruktbart att klargöra till 

deltagarna hurdana dessa roller är. En informant föreslog att i framtiden kunde huvudarrangö-

rerna utveckla sin elektroniska informering och kommunikation under programmets gång så att 

tidsperioden då programmet är på gång skulle vara mer tanke väckande och en mer information 
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tät paket. T.ex. hen föreslog att programmets facebook-sidan kunde utnyttjas ännu mer genom 

att tillägga aktuella och nyttiga länkar i den. På så sätt skulle aktörerna få mer material att läsa 

och fördjupa sig i och processera karriärmesiga saker utanför mötena. Som nuvarande kände 

programmet och mötena lite lösa. 

 

4.1.5  Övergång från studentlivet till arbetslivet  

 

I detta avsnitt behandlas intervjufrågan: ”Hur känns det att övergå från studentlivet till arbets-

livet?”.  

 

Övergången från studentlivet till arbetslivet beskrevs av fyra informanter med adjektiv så som 

skrämmande, ångestfull, besvärlig och svårt. Därtill beskrivs övergången med känslan så som 

att känna fasan, några spänner sig samt känner sig osäkra inför den stora förändringen i deras 

liv. Arbetslivet representerar för flera någonting obekant. Å andra sidan beskrev några infor-

manter att även om de känner sig obekväma inför förändringen är de också förväntansfulla. 

Livet går vidare och en ny fas börjar i deras liv. Orsakerna varför informanterna känner sig 

rädda inför förändringen var flera. Mestadels tycks detvara en massa saker som pågår samtidigt 

som de måste satsa på på allvar (magisteravhandling, portfolio, biämnestudier, att söka jobb) 

och sen lita på att allt som de har gjort och studerat hittills räcker till att de ska få jobb i framti-

den. Nedan räknas upp de orsakerna som förorsakar ångest hos dessa informanter: 

 

• Magisteravhandlingen är i inledningsfasen och det finns problem i att komma i gång 

med den. Samtidigt studerar man de resterande kurser som saknas i examen och försöker 

söka sig in till arbetslivet. 

• Man vill in i arbetslivet men kan inte ta emot ett heltidsjobb ännu. 

• Man vet inte hur länge man är arbetslös efter att ha tagit examen. 

• Man är så van vid att leva studentlivet, det är tryggt – arbetslivet ses som någonting helt 

annorlunda, obekant, stort och främmande. 

• Det sista året kommer så fort att man inte har hunnit tänka på saker som berör arbetslivet 

och karriärmässiga saker. 
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Den informant som hade tidigare varit i arbetslivet för flera år känner sig trygg inför övergången. 

Arbetslivet representerar inte någonting att vara rädd för utan är någonting som är redan famil-

jär för hen.  

 

 4.1.6  Övergången som svenskstuderande 

 

I detta avsnitt behandlas intervjufrågan: ”Hur känns det att övergå från studentlivet till arbets-

livet som svenskstuderande?”.  

 

Med denna fråga försöktes utreda hurdana problem och hurdana tankar svensk studerande har 

när de tänker på arbetslivet och deras karriärer. Det är lämpligt att behandla svar i två kategorier; 

de som är språkspecialister och de som är språklärare, för språkspecialister och språklärare mö-

ter olika slags utmaningar under övergången.  

 

Av de fem intervjuinformanterna i denna studie gick två på språkspecialistlinjen. Språkspecia-

listernas gemensamma önskemål för framtiden var att de skulle kunna använda sina språkkun-

skaper i svenska i det framtida jobbet. Den ena språkspecialisten förklarade att speciellt i början 

av sina studier fanns det mycket avskräckning och förundran över att hurdana jobb språkspeci-

alisterna gör och finns det efterfrågan för deras talanger. Den andra språkspecialisten höll med 

om att det finns mycket förundran från vänner och bekanta att om man inte blir språklärare, vad 

blir man då? De personerna som inte känner till språkspecialisternas utbildning väl, tenderar 

förvåna sig över valet av studieinriktning. En sådan press och misstroende på utbildningsvalet 

ökar informanternas osäkerhet. Trots tvivel som kommer utifrån, har dessa informanter lyckats 

att växa in till denidentitet som en svenskstuderande och humanist har. Så som en informant 

förklarar, har hon lärt sig att lita på sina språkkunskaper i svenska och färdighet i kommunikat-

ion/interaktion. Att kunna tala svenska är någonting som hon kan väl, det är en styrka (se citat 

35). 

 

Citat 35. A1 ”nå man har på sätt och vis under studierna vuxit in till den status som en 

svenskstuderande och humanist har...i början fick man höra mycket tvivlande om att vad 

språkspecialisterna gör för jobbet, och på ett vis man hör tvivlande ännu idag från per-

soner som inte känner till studiernas innehåll..man har lärt sig att lita på sina 
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kommunikations talanger och språkkunskaper (i svenska), att kunskaperna är relatvt 

starka om  man jämför med dem som inte kan svenska alls” 

 

Den andra språkspecialistinformanten hade redan kartlagt hurdana arbeten och jobbannonser 

hon kunde vara intresserad av och märkte att i dessa jobb som lät intresserande för henne, spe-

lade svenska språket en mindre roll i arbetet. Hon tyckte att det är lite sorligt att i många arbeten 

är det inte själva språket som står i fokuset och med vilket man jobbar på/med utan den är mer 

en bisak. T.ex. firman är en nordisk koncern eller har samarbete med nordiska intressentgrupper 

och man måste kunna tala svenska om det behövs.  

 

Tre intervjuinformanter i denna studie gick på lärarlinjen. Varje informant svarade på olika sätt 

på frågan, vilket ökar svarens mångsidighet och ger en bredare representation av svensklärar-

studerandes tankar. En informant kände sig väldigt trygg inför övergången till arbetslivet. En-

ligt henne finns det mycket lediga jobb till svensklärare och därmed finns det ingen oro för 

henne att förbli arbetslös en lång tid efter utexaminering. En annan informant berättade att 

många bekanta påminner henne om att det kommer att finnas färre lediga jobb för svensklärare 

om svenskan skulle bli frivillig i framtiden. I detta fall visar det att lärarstuderande själva inte 

är oroliga för jobbsituationen i framtiden utan pressen och oron kommer utifrån. En lärarinfor-

mant hade vaknat upp under sina pedagogiska ämnesstudier att läraryrket ändå inte är det enda 

alternativet för henne. Ämnesstudierna hade varit så utmanande att hon började fundera på vilka 

andra karriärmässiga möjligheter det finns för henne. Hurdana möjligheter skulle intressera 

henne är ganska öppet för tillfället. Den tredje lärarinformanten oroar sig för sina språkkun-

skaper i svenska och känner sig otillräcklig som lärare. Hon ser sig själv att vara lite dålig i 

svenska och tvivlar om hon är rätt person att undervisa i svenska.  

 

4.1.7  Stöd för karriärplanering och professionell identitet 

 

I detta avsnitt behandlas först intervjufrågan ”Hur mycket tänkte du på din blivande karriär 

eller övergången till arbetslivet under dina studier?”, därefter frågan ”Har du haft personer 

som du har diskuterat med om din blivande karriär och arbetslivet?” och sist ”Hur har univer-

sitetet och studierna stött dig att skissa dina karriärmässiga mål?”.  
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De två språkspecialistinformanterna hade tänkt mera på sina karriärplaner under sina studier 

och också hade börjat tänka på dem tidigare än språklärarinformanterna. Det ser ut att desto 

mer säkert man är på sin studieval desto senare man börjar tänka på arbetslivet och sin karriär. 

Språkspecialisterna har ingen speciell yrkesbeteckning som de får efter dem har tagit examen 

och därför måste de tänka på sina studieval grundligt med deras önskemål och karriärplaner i 

minnet hela tiden (se citat 36). Den ena språkspecialistinformanten berättade att hon hade börjat 

tänka på sin karriär mer efter att ha tagit kandidatexamen men att man måste på något sätt tänka 

på sin framtid hela tiden under studierna. Den andra språkspecialistinformanten tyckte att den 

kommande karriären och övergången till arbetslivet är alltid i bakhuvudet. Hon förklarade att 

när hon började sina studier vid universitetet tänkte hon att hon får studera i lugn och ro de 

nästa fem åren och inte behöver tänka på arbetslivsmässiga saker. Det var ändå redan under det 

andra året vid universitetet som hon valde att byta sitt huvudämne samt riktningen från lärar-

linjen till språkspecialistlinjen och sedan dess hade hon tänkt på sin karriär aktivt. Att bli en 

generalist är inte lätt för en student enligt henne. 

 

Citat 36. A2 ”När man blir en humanist/generalist efter utexaminering, så det, det är inte 

lätt att klara upp till sig själv, för att inte tala om till andra människor, att vad som jag 

vill” 

 

De tre språklärarinformanterna beskrev att de mestadels har invaggat sig i lärarstudierna och 

om de har tänkt på sina karriärer har de tänkt på hurdana lärare de vill vara, i hurdan skola de 

vill undervisa i osv. En informant var säker på att hon vill bli lärare och två hade tvivlat i något 

skede av sina studier om de egentligen alls vill bli lärare. Dessa två informanter hade börjat 

tänka på andra möjliga karriärvägar i slutet av sina studier. Sammanfattningsvis kan det kon-

stateras att enligt denna intervju behöver språkspecialisterna mer hjälp med karriärplanering 

under sina studier och språklärarstuderande har nytta av stöd i slutet av sina studier, då de oftast 

börjar fundera på vilka andra karriärmöjligheter det finns för dem. 

 

Fyra informanter av fem berättade att de har diskuterat sin blivande karriär och arbetslivet med 

sina studiekompisar vid universitetet. I detta urval verkar studiekompisar vara den första grup-

pen som man söker stöd i och samtalspartner att diskutera framtidsplaner. Tre informanter av 

fem berättade att de har diskuterat med sina föräldrar/familj (inklusive pojkvän) om 
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karriärmässiga saker, vilket gör denna grupp den nästa som man söker stöd i. Den tredje grup-

pen/platsen man söker stöd i består av många håll och är olika för olika informanter: vänner, 

amanuens, studentkårer eller alumner. En informant berättade att hon har talat med sina närm-

aste vänner varemot en annan informant ansåg att hennes vänner är i en annorlunda fas i livet 

och de kan inte hjälpa henne. En informant hade talat mycket med amanuens av sina karriär-

planer. Hon förklarade att hennes familj och vänner inte förstår tillräckligt hennes studier och 

utbildning eftersom dem har lägre utbildningsnivåer och ingen erfarenhet av universitetsvärlden. 

En informant sade att hon inte har behov för extra stöd, för hon är så säker av sitt studieval. 

 

Universitetet och studierna har huvudsakligen stött dessa informanter att skissa sina karriär-

mässiga mål. Alla tre språklärarstuderande ansåg att pedagogiska studier och lärarpraktiken har 

hjälpt dem att göra karriärmål klarare. Också portfolion spelar en viktig roll. Språkspecialistin-

formanter svarade på ett skilt sätt. Den ena förklarade att studierna inte alltid har stött karriär-

planering men att den hela tiden gör det ännu mer. Portfolion, praktiken, den nya arbetslivskur-

sen förbereder en ganska väl enligt henne. Den andra språkspecialistinformanten tyckte att man 

själv väljer sin inriktning genom att fundera på saker (med hjälp av amanuens) och sen väljer 

studierna som stödjer detta mål. 
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4.2 Analys av frågeformuläret 

 

I enkäten finns totalt 40 påståenden/frågor. Påståendena är delade in i sex delkategorier (se 

Bilaga II). Påståendena i kategorierna ”mentors verksamhet” och ”praktiska organiseringar” 

ska inte analyseras här för vikten i denna undersökning ligger på informanternas erfarenheter 

och hur programmet lyckades med sina intentioner. Dessa utlämnade två kategorier gav mer 

information för arrangörerna av programmet. Påståenden som behandlas här är från kategori-

erna: att nå mål, aktörs verksamhet, gruppens verksamhet och mentorprogrammet. Påståendena 

som är mest relevanta med tanke på forskningsfrågorna ska behandlas. Realisering av program-

mets två huvudsakliga intentioner och fem övriga intentioner som presenterades i avsnitt 2.1.3. 

(se sidan 14), ska betraktas härnäst. 

 

4.2.1 Enkätsvar och programmets huvudsakliga intentioner 

 

Det första huvudsakliga målet med programmet är att stödja studerande i att hitta sin personliga 

yrkeskarriär genom att fundera på, kartlägga och konkretisera framtidsplaner som gäller arbets-

livet. Tabell 1 illustrerar informanternas svar på påståendet Min professionella identitet blev 

starkare under programmet. 70 % ansåg att deras professionella identitet blev starkare, vilket 

förstärker tanken att ett mentorskapsprogram erbjuder stöd för studerande för att förstärka den 

personliga yrkeskarriären.  Något tvivel finns det här dock, och en del upplevde att de inte direkt 

fick en starkare professionell identitet (30 %). 

 

 

    Tabell 1. Min professionella identitet blev starkare under programmet 
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Det andra huvudsakliga målet med programmet är att hjälpa studerande att gå smidigt och 

snabbt in i arbetslivet efter att ha utexaminerats genom ökad medvetenhet. Över hälften av 

informanterna (55 %) kunde göra sina karriärplaner klarare men 40 % av informanterna angav 

att de inte var av samma eller av annan åsikt med påståendet Mina karriärplaner blev klarare 

och 6 % var lite av annan åsikt (se Tabell 2). Nästan hälften av informanterna kunde inte säga 

om deras karriärplaner blev klarare eller inte. När man betraktar de öppna svaren av frågefor-

muläret finns det en gemensam förklaring för detta. Mentorskapsprogrammet beskrivs som ett 

program där man får mestadels göra tankearbete, fundera på sina planer och utvidga sina tankar 

kring yrkesmöjligheter. Karriärplanerna blev inte helt klara men man fick stöd med att skissa 

sina planer i rätt riktning. 

 

 

Tabell 2. Mina karriärplaner blev klarare 

 

En stor del av informaterna (70 %) tyckte att de fick bekräftelse på saker som har gjort dem 

betänksamma tidigare vilket tyder på att temana som behandlades hade varit lämpliga och dis-

kussionerna nyttiga (se Tabell 3). En del anser dock att de inte fick bekräftelse, och detta kan 

bero på att en del informanter tyckte att temana behandlades lite för ytligt och tiden tog slut 

under mötena. 29 % av informanterna svarade jakande på påståendet Temana behandlades för 

ytligt.  
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Tabell 3. Jag fick bekräftelse på saker som gjorde mig betänksamm tidigare 

 

Tabell 4 illustrerar informanternas kännedom av sina planer att nå professionella drömmar. En 

femtedel (21 %) av informanterna vet inte riktigt vad de behöver göra näst att de når sina pro-

fessionella drömmar. Denna grupp behöver kanske vidare handledning med temat. Fyra femte-

del hade däremot klara planer. 

 
 

 

   Tabell 4. Jag vet vad jag behöver göra näst så att jag når mina professionella drömmar 

 

Ytterligare 67 % av informanterna var betänksamma över om de kommer att få arbete innan de 

deltog i programmet. Efter programmet var deltagarna mer positiva och självsäkra att de kom-

mer att få jobb. Två tredjedelar av informaterna var någorlunda av samma åsikt eller helt av 

samma åsikt om påståendet Jag känner mig mer självsäker nu att jag kommer att få jobb. En 

majoritet av informanterna hade en positiv inställning till framtiden efter programmet. 
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4.2.2 Enkätsvar och programmets övriga intentioner 

 

Både det första och det andra generella målet inkluderar ett syfte att erbjuda studerande kon-

kreta tips och samtalshjälp: temana varierar från att erbjuda tips och samtalshjälp om hur man 

ska planera sina studier vad gäller olika inriktningar till hur man söker jobb, skapar nätverk och 

ökar sin medvetenhet om arbetslivet. GMP upplevdes ganska starkt som ett program där man 

får nyttiga tips. Nästan två tredjedelar av informanterna (73 %) var någorlunda av samma åsikt 

eller helt av samma åsikt att de fick konkreta verktyg/tips för att övergå från studentlivet till 

arbetslivet. En överväldigande majoritet (94 %) ansåg att de fick nyttiga tips av mentorn.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Tabell 5. Jag fick konkreta medel/tips med att övergå till arbetslivet.     

 

 

 

 
Tabell 6. Jag fick nyttiga tips av mentorn. 

 

Det tredje generella målet är att hjälpa studerande med att växa i sin professionella identitet 

genom att att kunna identifiera sina kunskaper. 78 % av informanterna ansåg att de fick stöd 

med att kunna känna igen deras starka sidor bättre (se Tabell 7). Informanterna berättade direkt 

att deras självkännedom ökade under programmets gång. En del efterlyste att mer personlig 

stöd och rådgivning skulle behövs för att djupt kunna känna igen sina starka sidor och skissa 
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framtidsplaner. Mentorskapsprogrammets funktion är mer att erbjuda generellt stöd men 

mycket ansvar återstår på själva adepten för att gå lite djupare med självreflektion. 

 

 
 

      Tabell 7. Jag fick stöd med att känna igen mina starka sidor 

 

Det fjärde generella målet var att öka studerandenas självkännedom. Största delen av informan-

terna anser att programmet ökade deras självkännedom och indentifiering av sitt kunnande. 

Jämför dock med Tabell 1 och 7 där informanterna angav likartade positiva svar på hur de fick 

stöd med att kunna känna igen sina starka sidor och hur deras professionella identitet blev star-

kare. 

 

Tabell 8. Programmet ökade min självkännedom och identifiering av mitt kunnande 

 

Det femte målet är att ge studerande samtalsstöd för funderingar från mentorer och gruppmed-

lemmar. Gruppens betydelse för aktörerna var stödjande; största delen av informanterna tyckte 

att de fick stöd i sina funderingar av andra gruppmedlemmar genom sporrande, lyssnande och 

öppen diskussion (se tabell 14). I grupperna där diskussionerna var styrda så att alla fick i tur 

och ordning delta i diskussionen upplevdes stödet som starkast. Kamratstödets roll i pro-

grammmet kom tydligt fram i informanternas svar (se tabell 15). Att kunna diskutera i en grupp 
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med personer i samma fas i sitt liv med ganska likadan bakgrund upplevedes mycket positivt 

och även lättande. Att informanterna fick stöd i sina funderingar och kunde indentifiera sig med 

de andra i gruppen ökade känslan av kamratstödets närvaro. 

 

 

Tabell 14. Jag fick stöd av andra gruppmedlemmar till mina funderingar 

 

 

Tabell 15. Jag fick kamratstöd av medlemmarna i gruppen 

 

 

 

 

 

 

  

0,0  % 0,0 %

12,1 %

39,4 %

48,5 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

1 2 3 4 5

0,0  % 0,0 %

21,2 %
15,2 %

63,6 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

1 2 3 4 5



63 

 

5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Härnäst sammanfattas avhandlingens resultat och diskuteras i förhållande till tidigare studier. 

De tre forskningsfrågorna av denna studie ska diskuteras.   

5.1 Hurdana upplevelser och tankar svenskstuderande, respek-

tive studerande vid Institutionen för språk vid Jyväskylä uni-

versitet, har om gruppmentorskapsprogrammet?  

De intervjuade svenskstuderandenas huvudsakliga motiv för att delta i programmet var ett inre 

behov att bearbeta sina tankar kring arbetslivet och framtidsplaner efter studielivet. Informan-

terna sökte stöd i övergången och sina karriärval samt höjning av sin medvetenhet om arbetsli-

vet. Många kände sig oroliga inför övergången från studielivet till arbetslivet och ville få stöd 

med det och därtill öka sin medvetenhet om arbetslivet. Både lärarstuderande och språkspecia-

lister kände sig osäkra på sina karriärval/studieval. Detta fenomen förekommer ofta bland hu-

manister (se t.ex. Mäkinen & Olkinuora 2002 refererad i Lähteenoja 2010:111).  

När man betraktar informanternas oro inför övergången från studielivet till arbetslivet och ef-

terfrågan på information om arbetslivet och hur det går att söka jobb kan man konstatera att det 

finns ett klart behov att diskutera dessa saker bland språkstuderande som är i slutfasen i sina 

studier.  

 

Också ett nytt intressant program i universitetens verksamhet påverkade på motivet att delta i 

det av ren nyfikenhet. Hälften av informanterna hade direkta förväntningar på programmet; de 

ville ha bättre självförtroende inför framtiden, en starkare tro att man kommer att få jobb, kon-

kreta tips med cv-krivandet och jobbintervjuerna, mentalt stöd till övergångsfasen, kamratstöd 

och branchspecifik information. 

 

Växelverkan i grupperna upplevdes vara bra. Diskussionerna hade varit djupa och personliga 

beroende på aktörernas insats; ju mer man var redo att diskutera, desto djupare blev diskuss-

ionerna. Medlemmar i grupperna hade varit öppna, avslappnade och redo att diskutera om te-

mana, utom några blygare aktörer. Mentorn var den styrande personen i gruppen. Mentorn be-

skrevs ofta med ord och uttryck så som: sakkunnig, motiverad, uppmuntrande, stödjande, 
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genuin, engagerad, trevlig och öppen. Mentorn beskrivs också som en av de bästa saker i pro-

grammet för mentorn gav aktörerna nya idéer, information om arbetslivet och utmanade deras 

tankesätt. Programmet beskrevs som en plats där man kan ha meningsfulla diskussioner stött 

av en erfaren mentor och som en bro under övergången från studentlivet till arbetslivet.  

 

Det bästa i programmet tycks vara stödet från deltagarna och mentorn och det unika tillfället 

att diskutera om viktiga saker. Det dåliga i programmet gällde huvudsakligen organisering av 

programmet och detaljer i det, så som gruppstorlek, programmets längd och mötenas struktur. 

 

Temana som sågs som mest viktiga av alla grupper var: att kunna identifiera sitt kunnande och 

sina starka sidor, att söka jobb och att utforma en effektiv CV och ansökan. Dessa tre teman 

kunde diskuteras under de obligatoriska univeristetsstudierna om man inte arrangerar ett speci-

fikt mentorskapsprogram vid universiteten. Eftersom temana bestämdes av deltagarna är de så-

dana som möjligtvis inte diskuteras under studierna tillräckligt och/eller de här är temana oftast 

gör studerande betänksamma i slutet av universitetsstudier. Andra teman som behandlades var 

möjliga karriärbanor för en lingvist, mentors jobb/bransch, adepternas drömjobb, utexamine-

ring och övergångsfasen. Att man karttläggade aktörernas önskemål om lämpliga teman i början 

av programmet var viktigt faktor som antagligen påverkade på den positiva värderingen av 

programmet. I tidigare undersökning har detta varit en viktig faktor för en lyckad mentorrelat-

ion (se t.ex. Abramova 2007).  

 

Svenskstuderandena förklarade vidare när och hurdant stöd de behöver för karriärplanering och 

att utforma sina professionella identiteter. Språkspecialistinformanterna hade tänkt mera på sina 

karriärplaner under sina studier och också hade börjat tänka på dem tidigare än språklärarinfor-

manterna. Språkspecialisterna har ingen speciell yrkesbeteckning som de får efter dem har tagit 

examen (de blir generalister) och därför måste de jämt och grundligt tänka på och planera sina 

studieval med deras önskemål och karriärplaner i minnet. Språklärarinformanter började tänka 

på andra möjliga karriärvägar först i slutet av sina studier. Sammanfattningsvis kan det konsta-

teras att enligt denna intervju behöver språkspecialisterna mer hjälp med karriärplanering ge-

nom sina studier och språklärarstuderande har nytta av stödet i slutet av sina studier, då de oftast 

börjar fundera på vilka andra karriärmöjligheter det finns för dem. 
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I detta urval verkar studiekompisarna vara den första gruppen som man söker stöd i och sam-

talspartner att diskutera framtidsplaner. Att universiteten erbjuder ett program där man kan få 

stöd av en erfaren mentor och ha diskussioner med studiekompisar är lönande. Tre informanter 

av fem berättade att de har diskuterad med sina föräldrar/familj om karriärmässiga saker, vilket 

gör denna grupp den nästa som man söker stöd i. Ändå får man inte alttid stöd av vänner eller 

familjen, om de inte förstår eller har erfarenhet av samma situation eller universitetsvärlden. 

5.2 Hurdan nytta får svensk studerande, respektive studerande 

vid Institutionen för språk vid Jyväskylä universitet, av 

gruppmentorskapsprogrammet vad gäller deras karriärut-

veckling och det framtida arbetslivet? 

Arbetslivet representerar för svenskinformanterna någonting obekant, bortsett från den infor-

mant som hade tidigare varit i arbetslivet. Övergången från studentlivet till arbetslivet beskrevs 

av fyra informanter med adjektiv så som skrämmande, ångestfull, besvärlig och svårt. Därtill 

beskrivs övergången med känslor så som att känna fasa, några spänner sig samt känner sig 

osäkra. Det är en massa saker som pågår samtidigt under de sista åren i universitetet som de 

måste satsa på (magisteravhandling, portfolio, biämnestudier, att söka jobb) och detta resulterar 

i de ovannämnda känslorna. Om startpunkten var detta att informanterna beskriver sina känslor 

och tankar på detta sätt, kan vi konstatera att behovet för mentalt stöd inför övergången är reellt. 

Till all lycka angav informanterna att den största nyttan av programmet var mentalt. Informan-

terna sade att de fick praktiska och konkreta tips under loppet av programmet men det var svårt 

för dem att definiera vilka exakta konkreta saker de lärde sig. Däremot beskrevs mentalt stöd 

vara någonting som kunde identifieras genast. Främst upplevdes programmet som en uppmunt-

rande och sporrande enhet vilket gav starkare självförtroende, mentalt stöd och tro och tillit 

på framtiden (att en humanist hittar jobb). Kram (1983:613–614) delar in mentorskapets mål i 

en psykosocial kategori och i en karriärkategori. I denna undersökning var psykosocial katego-

rin klart dominant. D.v.s. adepterna i denna undersökning fick mestadels psykososcialt och 

emotionellt stöd genom erkännande och handledning och karriärmässiga mål så som att hitta 

ett lämpligt jobb eller att få kontakter i arbetslivet, nåddes i en väldigt låg nivå. Informanternas 

tankar blev klarare under programmets gång genom diskussionerna och de nya synsätt som de 
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fick av varandra (kamratstöd) och mentorn. Programmet startade en tankeprocess för många 

som fortsätter vidare även efter programmets slut. 

 

Övergången till arbetslivet som svenskstuderande skiljer sig inte mycket från de övriga språk-

studerandes upplevelser. Språkspecialisterna av svenska konstaterade att det finns mycket för-

undran från vänner och bekanta att om man inte blir språklärare kommer det att vara svårt att 

hitta jobb. Trots tvivel som kommer utifrån, har dessa informanter lyckats att växa in i den 

identitet som en svenskstuderande och humanist har. Också svensklärarstuderande förklarade 

att många bekanta påminner dem att det kommer att kanske finnas färre lediga jobb för 

svensklärare om svenskan skulle bli frivillig i framtiden. Pressen som kommer utanpå är vanligt 

för både språkspecialister och lärarstuderande i svenska. Det ser ut att språkspecialister av 

svenska behöver mer stöd med karriärplanering redan i början/under studierna än de som går 

språklärarlinjen. I slutet av studier brukar behovet för stöd vara lika stort för både språkspecia-

lister och språklärare.    

 

Utöver omfattande mentalt stöd, fick adepterna kunskap om branschen som de var intresserade 

av, hjälp med jobbsökande och CV. Denna GMP avvikker från många traditionella mentorre-

lationer på så sätt att adepterna inte upplevde att de fick nya kontakter genom mentors verk-

samhet (jämför t.ex. Abramova  2007).  

5.3 Hur har mentorskapsprogrammet lyckats med sina intent-

ioner? 

Mentorskapsprogrammets huvudsakliga intentioner är att stödja studerande med att hitta sin 

personliga yrkeskarriär genom att fundera på, kartlägga och konkretisera framtidsplaner som 

gäller arbetslivet och hjälpa studerande gå smidigt och snabbt in i arbetslivet genom ökad med-

vetenhet.  

 

Analys av frågeformuläret visar att programmet har lyckats nå sina huvudsakliga mål. Det kan 

konstateras att programmet erbjuder konstruktivt stöd och påverkar positivt på studerande och 

deras funderingar, skissandet av framtidsplaner och självkännedom. Programmet erbjuder inte 

direkta och färdiga svar för studerande utan erbjuder en chans att göra tankarna klarare och 
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kanske styr dem åt ett personligt håll. 70 % ansåg att deras professionella identitet blev starkare. 

Ändå kunde endast lite över hälften av informanterna (55 %) göra deras karriärplaner klarare 

och nästan hälften av informanterna kunde inte säga om deras karriärplaner blev klarare eller 

inte. Informanterna förklarade ofta (både i enkäten och under intervjuerna) att mentorskapspro-

grammet upplevdes som ett program där man får mestadels göra tankearbete, fundera på sina 

planer och utvidga sina tankar kring yrkesmöjligheter. Programmet startade en tankeprocess 

kring karriärplaner och gav starkare självtroende samt tro på framtiden. Med dessa positiva och 

direkta influenser kan informanterna fortsätta skissa sina karriärplaner på egen hand mer själv-

säkra. Det kan inte direkt mätas i denna studie hur snabbt och smidigt informanterna går in i 

arbetslivet efter att ha utexaminerats och om programmet har en direkt påverkan på det. Enligt 

Penttinen et al (2011:77) finns det ett gemensamt mål för Finlands högskolor att bl. a. göra 

examenstiden kortare och studierna smidigare och garantera en flexibel övergång till arbetslivet. 

Gruppmentorskapsprogrammet kan ses som ett lämpligt medel att erbjuda studernade stöd vid 

sin karriärplanering på tröskeln till det framtida arbetslivet. 

 

En del studerande behöver sannolikt vidare handledning med karriärmässiga saker efter pro-

grammet. Av informanter vet en femtedel (21 %) inte riktigt vad de behöver göra näst att de når 

sina professionella drömmar. Under mentroskapsprogrammet finns det inte tid för individuell 

guidning vilket kan för några vara en avgörande faktor. Två tredjedelar ännu har klara planer 

är en positiv resultat. Dessutom 70 % av informanter ansåg att deras professionella identitet 

blev starkare och 70 % tyckte att de fick bekräftelse på saker som har gjort dem betänksamma 

tidigare. Siffrorna bekräftar att programmet ökar deltagarnas medvetenhet och stödjer med skis-

sandet av framtidsplaner. Vidare, programmet ökade informanternas tillit på att de kommer att 

få jobb efter studierna; 67 % av informanterna var betänksamma över om de kommer att få 

arbete innan de deltog i programmet och efter programmet en majoritet av deltagarna var mer 

positiva och självsäkra att de kommer att få jobb.  

 

Programmet syftar på att erbjuda, med det första och det andra generella målet, studerande 

konkreta tips och samtalshjälp i varierande teman; hur man planerar sina studier, söker jobb, 

skapar nätverk och ökar sitt arbetslivsmedvetande. Analys av frågeformuläret visar att program-

met uppfyllde dessa mål fint; två tredjedelar (73 %) av informanterna ansåg att de fick konkreta 
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tips med att övergå från studentlivet till arbetslivet och mentorn spelade en märkvärdig roll i 

det. Majoriteten (94 %) ansåg att de fick nyttiga tips av mentorn. 

 

Att färstärka deltagarnas professionella identiteter och självkännedom formade det tredje och 

fjärde generella mål av programet. 79 % av informanterna ansåg att deras självkännedom och 

identifiering av sitt kunnande ökade under programmet, likaså 78 % ansåg att de fick stöd med 

att kunna känna sina starka sidor. Professionell identitet kan sägas ha växt genom ökad själv-

kännedom. Generellt var  gruppens betydelse för aktörerna stödjande: sporrande, lyssnande och 

öppen diskussion utformade i stor del gruppernas sätt att diskutera och fungera. Att ge stu-

derande samtalsstöd för funderingar från mentorer och gruppmedlemmar formade det femte 

övriga målet. Kamratstödets närvaro och roll upplevdes vara stort. 79 % upplevde att de fick 

kamratstöd av andra deltargna. Att kunna diskutera med personer i samma fas i sitt liv med 

ganska likadan bakgrund upplevedes mycket positivt och även lättande. I tidigare experiment 

för att stödja studerande vilkas studier har blivit fördröjda, upplevde deltagarna att kamratgrup-

per gav kraft och tro på eget kunnande; kamratstödet ses som en av de viktigaste faktorer som 

bidrar till att bli färdig med sina studier (Penttinen at al 2011:60–64; Jääskelä & Nissilä 

2011:27).  

 

Denna studie ger ny information om språkstuderandes upplevelser om gruppmentorskap. Tidi-

gare forskning har mestadels fokuserat på studerande på andra fakulteter. Att kunna jämföra de 

övriga språkstuderandes upplevelser och tankar till svenskstuderandes upplevelser och tankar 

skulle det göras en bredare intervju så att också de övriga språkstuderande skulle intervjuas. 

Det skulle vara intressant att studera vidare hur informanterna upplever programmets giv efteråt 

till. ex. när de har övergått till arbetslivet. I denna studie förekomm det inga märkvärdiga skill-

nader i svenskstuderandenas svar under intervjuer jämfört med de övriga språkstuernadenas 

svar på frågeformuläret. Att varje informant är en individ måste beaktas i analysen av beskriv-

ningar om gruppernas verksamhet (och om programmet överhuvudtaget). Varje informant be-

skrev sin grupp lite olikt, av sin personliga synvinkel.  
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BILAGA I 

Haastattelu 

 

Avauskysymykset / taustatiedot  

Pääaine ja sivuaineet?  

Milloin aloitit opintosi?  

Milloin valmistuu?  

 

Mentorointikokemuksen kuvailu ja arvottaminen  

- Miksi hait mentorointiohjelmaan? 

- Oliko odotuksia?  

- Kertoisitko tästä mentorointikokemuksesta? 

o Kuvaile mentoriasi (asema, luonne, roolit?) 

o Kuvaile ryhmääsi 

o Kuvaile ryhmäsi suhteen etenemistä alusta loppuun. 

o Miten kuvailisit vuorovaikutustanne?  

o Keskustelut virallisella vai henkilökohtaisella tasolla?  

o Mitä aiheita kävitte läpi?  

o Kertoisitko esimerkin tyypillistä tapaamistanne?  

- Millaisena näet koko prosessin jälkeenpäin? Saitko jotain?  

- Toteutuivatko ryhmänne tavoitteet? 

- Mikä oli parasta / huonointa?  

- Mitä opit tai oivalsit mentoroinnin kuluessa? 

- Miltä tuntui olla mentoroitavana?  

- Muuttaisitko jotain ohjelmassa tai tekisitkö jotain toisin?  

 

Siirtyminen työelämään ja mentoroinnin merkitys siinä?  

- Miltä opintojen loppuminen ja työelämään siirtyminen tuntuu? 

- Miltä tuntuu siirtyä työelämään juuri kielten/ruotsinopiskelijana? 

- Minkä verran mietit opiskeluaikanasi tulevaa ammattia /uraa? tai siirtymistä työelämään?  

- Onko sinulla henkilöitä, joiden kanssa olet keskustellut tulevasta ammatistasi /työelämästä? 

- Miten yliopisto/opinnot ovat tukeneet ammatillisten tavoitteiden/asioiden hahmottamisessa?  

- Mikä merkitys mielestäsi on mentoroinnilla työelämään siirtymisen onnistumisen kannalta? 

- Onko lisättävää? 

 

 

 

 



 

 

BILAGA II 

Loppukysely mentorointiohjelmaan osallistuneille 

 

Arvoisa aktori! Tässä loppukyselyssä keräämme palautetta mentorointiohjelmasta järjestäneelle taholle, ohjelman 

jatkokehitystä varten. Lisäksi aineistoa käytetään Katja Saarisen gradu-tutkimukseen, jonka aiheena on tutkia kiel-

ten opiskelijoiden kokemuksia mentorointiohjelmaan osallistumisesta. Mikäli annat luvan tietojen käyttämiseen 

myös tutkimukseen, rasti seuraava ruutu. Vastaajan anonymiteetti säilytetään aina kaikissa tapauksissa. 
 

Annan luvan käyttää vastauksiani kyseisessä gradu-tutkimuksessa:  

 

Mihin seuraavista mentorointiryhmistä kuuluit: 

• Kansainvälisyys ja tapahtumatuotanto _ 

• Yrittäjyys, markkinointi & konsultointi _ 

• Jatko-opinnot & tutkimus  _ 

• Suunnittelu & hallinto  _ 

• Opetusala   _ 

• Viestintä, media & markkinointi _ 

• Jokeri - jotain ihan muuta  _ 
 

 

Olen:  nainen __ mies __ en halua vastata tähän__ 

 

Pääaineeni: __________________________________ 

 
 

Tavoitteiden saavuttaminen 

Minulla on itsevarmempi olo työllistymisestä 

Sain konkreettisia työkaluja työelämään siirtymiseen 

Sain mentorilta hyödyllisiä vinkkejä ja neuvoja 

Sain tukea omien vahvuuksien tunnistamisessa 

Teemojen käsittely jäi liian pinnalliseksi 

Sain luotua uusia verkostoja työelämään 

Urahaaveeni selkiytyivät 

Mentori 

Mentori oli sitoutunut ryhmän toimintaan 

Mentori aidosti kuunteli ryhmää 

Mentori auttoi osaltaan omien vahvuuksieni löytymisessä 

Mentorin ja minun kemiat sopivat yhteen 

Aktori/oma toiminta 

Ammatillinen identiteettini vahvistui ohjelman aikana 

Uskon saavani töitä omalta alaltani pian valmistumisen jälkeen 

Tiedän mitä minun tulee seuraavaksi tehdä, jotta saavutan ammatilliset haaveeni. 

Sain kaipaamaani varmistusta mieltäni askarruttaneisiin asioihin. 

Ennen ohjelmaan osallistumista, työllistymiseni arvelutti minua. 

 



 

Ohjelma lisäsi itsetuntemustani ja osaamiseni tunnistamista. 

Sain muilta ryhmäläisiltä tukea pohdintoihini. 

Odotukseni ohjelmaa kohtaan toteutuivat. 

Ryhmän toiminta 

Sain vertaistukea ryhmän jäseniltä 

Kaikki ryhmäläiset saivat tilaa esittää omia ajatuksiaan 

Kaikki ryhmäläiset olivat sitoutuneita ryhmän toimintaan 

Tapaamiseen varattu aika käytettiin järkevästi 

Ryhmässämme oli hyvä henki ja tunnelma 

Sain uusia ystäviä/kavereita 

Tavoitteeni/ryhmän tavoitteet olivat selkeät 

Käytännön järjestelyt 

Tapaamispaikat oli helppo löytää 

Tapaamisajat oli helppo sopia 

Ryhmämentorointiopas oli hyödyllinen 

Saimme käsiteltyä kaikki ryhmämentorointisopimuksessa sovitut teemat 

Tapaamisia mentoriryhmän kanssa oli riittävästi 

Ryhmäkoko oli toimiva 

Mentorointiohjelman kesto oli riittävä 

Sain tarpeeksi tukea mentorohjelman koordinaattoreilta. 

Mentorointiohjelma  

Mentorointiohjelma on tarpeellinen 

Opein mentorointiohjelman aikana jotain uutta, mitä en aikaisempien opintojen aikana ole oppinut 

Olisi hyvä, että mentorit olisivat muista työelämässä vaikuttajia kuin pelkästään yliopiston alumneja 

 

Suosittelisitko ryhmämentorointia? 

Kyllä__ Ei__ 

 


