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Sammanfattning  

Jag har genom denna studie undersökt mentorskapets påverkan för pastorer i 

Equmeniakyrkan. Frågeställningarna arbetet utgår från handlar om ifall mentorskap kan bidra 

till en mer hälsosam arbetssituation för pastorer. Som metod har jag utgått från en kortare 

enkät samt strukturerade intervjuer av fem pastorer och två mentorer. Jag använder mig av två 

teorier, Töres Theorell och Robert Karaseks krav-, kontroll- och stödmodell samt Kathy E. 

Krams teori om karriärsrelaterat mentorskap och psykosocialt mentorskap. Uppsatsens 

slutsats lyder att forskning samt intervjuerna pekar på att mentorskap främjar pastorers hälsa.   

Engelsk titel 

Mentorship - Is it possible that mentorship can help pastors in the church to avoid illness? 

Nyckelord 

Mentor; mentorskap; pastor; Equmeniakyrkan; arbetssituation; sjukskrivning; adept 
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1 Introduktionskapitel 
1.1 Inledning 
Fackförbundet Vision tog år 2016 fram en rapport i samarbete med Försäkringskassan. I 

rapporten framgår tydligt att sjukskrivningar ökar, framförallt på grund av stress. Rapporten 

tydliggör att de yrken som har mycket kontakt med människor drabbas hårdast. Kvinnor löper 

större risk att bli sjukskrivna än män.  Trots att sjukskrivningar ökar är kunskapen inom 1

området ändå bristfällig. Det finns heller inte mycket forskning i ämnet. Att ohälsa i arbetet 

ökar påverkar hela samhället, inte minst ekonomiskt.  Denna utveckling kan vi även se bland 2

pastorer och präster. Allt fler blir sjukskrivna.  Statistiken visar också att flera ordinerade 3

pastorer inom Equmeniakyrkan inte längre arbetar som pastorer. De var verksamma i några år,  

men bytte därefter yrke.   4

Under min uppväxt har många omkring mig varit sjukskrivna. En vän till mig blev utbränd i 

tonåren och var sjukskriven från skolan under ett års tid. Detta inträffade när jag var 13 år. 

När jag sedan arbetade som ungdomsledare i en Equmeniakyrka blev tre ungdomsledare i 

närområdet sjukskrivna, alla under samma tidsperiod. Även jag drabbades av stressymptom. 

Andra året som ungdomsledare fick jag en mentor och min hälsa förbättrades enormt. Min 

mentor vägledde mig kring hur jag kunde hantera en del ungdomar med särskilda behov. Jag 

fick även hjälp med att sätta gränser för arbetsbörda och arbetstid samt konsten att säga nej. 

Därtill sporrades jag till att ta hand om mig själv. Mentorskap har därmed haft en stor 

betydelse i mitt liv. 

Enligt min mening är mentorskap nära besläktat med själavård. Magnus Malm skriver i sin 

bok Vägvisare: ”Nu är den bistra sanningen att många kristna ledare idag saknar en egen 

själavårdare. Orsakerna kan skifta: Man vet inte vem man ska vända sig till. Det anses inte 

 Vision: Sjukt stressigt, 2016. http://mb.cision.com/Public/1167/9925611/904ecea4e6489194.pdf. Hämtad 1

4.4.2018.

 Lundh, Ingela, 2004. Uppsats: Hur upplevs arbetsrelaterad psykisk ohälsa? http://muep.mau.se/bitstream/2

handle/2043/2334/Uppsats.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Hämtad 12.5.2018.

 Hansson, Per, Ann-Sophie Hansson & Lars-Erik Warg, 2014. Arbetsmiljön i samfunden ifrågasatt. I: Svensk 3

kyrkotidning 10. S. 299. http://svenskkyrkotidning.se/wpprod/wp-content/uploads/2014_10-artikel-hansson.pdf. 
Hämtad 16.4.2018.

 Halvardson, Sven, 2016. Utredningsuppdrag: Pastorer och diakoner i Equmeniakyrkan, hur många behövs? 4

http://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2016/10/Utredning-antal-pastorer-och-diakoner.pdf. Hämtad 
3.4.2018. 
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viktigt förrän man begått en grov synd eller hamnat i svår kris”.  Boken är skriven 1992. Trots 5

att det gått drygt 25 år sedan boken skrevs anser jag den lika aktuell idag. Vad är det som gör 

att det är så svårt att ta hjälp av en samtalsperson?  

Under min utbildning har jag noterat att flera pastorer i min närhet är stressade, inte sällan 

med sjukskrivning för stressymptom som följd. Jag tycker mig även ana en viss stolthet i att 

ha mycket att göra. En frustration har vuxit inom mig. Vad kan vi göra för att förbättra 

pastorers arbetssituation och förhoppningsvis förebygga ohälsa?  

1.2 Begreppsförklaringar  
Uppsatsen behandlar en del begrepp som för läsaren kan vara bra att känna till. Detta avsnitt 

syftar därför att ge en kort förklaring till några av de begrepp som används.  

Equmeniakyrkan - Equmeniakyrkan är ett kristet trossamfund.  År 2011 bildades 6

Equmeniakyrkan av tre samfund, nämligen Svenska missionskyrkan, Svenska 

baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.  Idag finns ca 760 kyrkor anslutna till 7

samfundet och ungefär 67100 medlemmar.  8

Styrelse - En församling inom Equmeniakyrkan måste ha en styrelse som arbetar med frågor 

som rör verksamheten. Styrelsen i den lokala församlingen har ansvar för pastorernas 

arbetsmiljö och är pastorernas arbetsgivare.  9

Adept - Adept kallas den som vägleds av en mentor.  10

1.3 Förförståelse 
Jag har upplevt de negativa följder som ohälsa i arbetet kan ge på nära håll. Därför anser jag 

detta ämne högst relevant. Det är intressant att försöka förstå vad som ligger bakom samt vad 

 Malm, Magnus, 1998. Vägvisare, en bok om kristet ledarskap. Stockholm: Verbum AB. s. 77.5

 Equmeniakyrkan: Om oss, u.å https://equmeniakyrkan.se/om-oss/. Hämtad 3.4.2018.6

 Equmeniakyrkan: Vår historia, u.å. https://equmeniakyrkan.se/kyrka/var-historia/. Hämtad 3.4.2018.7

 Equmeniakyrkan: Församlingar, u.å. https://equmeniakyrkan.se/om-oss/gemensam-framtid-nara-dig/8

forsamlingar/. Hämtad 13.4.2018.

 Förening: Arbetsgivaransvar, u.å. https://forening.se/ideell-och-anstalld/arbetsgivare-och-anstalld/9

arbetsgivaransvar/. Hämtad 12.5.2018.

 Mathisen, Petter, 2009. Mentor, i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, AB. s. 2210
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som skulle kunna förebygga ohälsa i arbetet som pastor. Mina egna erfarenheter av 

mentorskap har bidragit till min förförståelse av dess positiva effekter. Min arbetshypotes är 

från början att mentorskap kan hjälpa till att förebygga ohälsa bland pastorer i kyrkan. 

1.4 Syfte och mål 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur pastorer och mentorer i Equmeniakyrkan menar att 

mentorskap kan bidra till en mer hälsosam arbetssituation.  

Jag kommer att undersöka ifall mentorskap kan vara en hjälp i arbetet för att skapa en mer 

hållbar arbetssituation för pastorer i Equmeniakyrkan. Undersökningen sker i form av 

intervjuer av pastorer och mentorer. Målet är att ta reda på vilka faktorer som kan stödja 

arbetssituationen för pastorer.  

1.5 Frågeställning 
Följande frågeställningar kommer att behandlas i uppsatsen. 

1. Hur menar mentorer att mentorssamtal kan bidra till en mer hälsosam arbetssituation för 

pastorer i Equmeniakyrkan?  

2. Hur menar pastorer/adepter att mentorssamtal kan bidra till en mer hälsosam 

arbetssituation för dem själva som pastorer i Equmeniakyrkan?  

3. Vad ser informanterna som de största hoten mot god arbetsmiljö i arbetet som pastor? 

1.6 Avgränsning 
Utifrån uppsatsens ramar beträffande tid och omfång har jag begränsat antalet intervjuer till 

två mentorer och fem pastorer. Samtliga är engagerade inom samfundet Equmeniakyrkan. 

Informanterna representerar inte den bredd och mångfald som finns bland pastorer i 

Equmeniakyrkan. Det hade varit önskvärt att även intervjua ungdomsledare med tanke på 

mina erfarenheter som nämns i inledningen, detta ryms tyvärr inte i uppsatsen.  

1.7 Material  
Uppsatsen utgår från en deduktiv metod. Det empiriska materialet består av strukturerade 

intervjuer. Jag har genomfört sex intervjuer varav två mentorer och fem adepter. En person 
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intervjuades som både mentor och adept. Samtliga adepter arbetar som pastorer i 

Equmeniakyrkan. En av informanterna träffade jag hemma hos mig i Alingsås, medan en 

intervju skedde på informantens kontor. Båda intervjuerna spelades in för att sedan 

transkriberas. Resterande intervjuer skedde via telefon. Även dessa spelades in och 

transkriberades. Varje intervju pågick mellan 30–60 minuter. Intervjuerna var inplanerade och 

det fanns tid avsatt för att hinna med alla frågor. Enligt min uppfattning var det avslappnade 

samtal med tid för eftertanke och följdfrågor. Jag mailade enkäten och intervjufrågorna ett par 

dagar innan intervjun ägde rum, för att informanterna skulle ha tid att förbereda sig.  

Samtliga intervjuer är anonymiserade, det vill säga att jag inte har med namn i varken 

transkribering eller i uppsats. De inspelade intervjuerna är sparade på ett säkert ställe och 

kommer att raderas när uppsatsen är godkänd.  

1.8 Disposition  
Uppsatsen inleds med en övergripande inledning och förförståelse. Därefter redogörs syfte, 

mål och frågeställningar. Sedan följer uppsatsens avgränsningar. Efter det redogörs vilket 

material uppsatsen baserats på. Det inledande kapitlet avslutas med en disposition. Kapitel två 

består av en bakgrund om uppsatsens ämne, mentorskap. Mentorskap redogörs också utifrån 

Bibeln och Equmeniakyrkans riktlinjer. 

I början av tredje kapitlet redogörs för tidigare forskning. Därefter följer teorier samt vilken 

metod uppsatsen utgår från. Vidare följer en kort förklaring av ett antal ord som används 

kontinuerligt i uppsatsen. Kapitel fyra innehåller resultat och analys, enkäter och intervjuer, 

samt analys av intervjuerna. Kapitel fem består av slutsats och diskussion. 

2 Bakgrund 
Försäkringskassan publicerade i juni 2013 en rapport under namnet ”Sjukfrånvaro i psykiska 

diagnoser”.  I rapporten framgår att den näst vanligaste diagnosen, efter muskuloskeletala 11

sjukdomar, är psykisk ohälsa. För kvinnor är psykisk ohälsa den mest förekommande 

 Försäkringskassan: Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser, 2013.https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/11

connect/1bb66f68-a4a2-46e0-ae1d-56b63a53d106/
regeringsuppdrag_sjukfranvaro_i_psykiska_diagnoser_delrapport.pdf?MOD=AJPERES.  Hämtad 22.5.18. s. 1.
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diagnosen sedan 2011. Vanliga diagnoser är bipolär sjukdom, hyperaktivitetsstörningar, 

recidiverande depressioner samt andra ångestsyndrom.  12

I ytterligare en rapport från Försäkringskassan, publicerad 2014, framgår vilka yrken som 

löper störst risk att drabbas av psykisk ohälsa. På första och andra plats, för kvinnor, finnes 

yrkena präst och pastor. Medan för män hamnar präst på tredje plats och pastor på tionde 

plats.  Slutsatsen i rapporten lyder att människor som jobbar med yrken som innebär nära 13

kontakt med människor har en ökad risk för sjukskrivning. Det är, enligt rapporten, större risk 

att drabbas av psykisk ohälsa i sådana yrken.  Kvinnor löper betydligt större risk att drabbas, 14

närmare bestämt 28 procent mer än män. Det är framför allt diagnosen ångestsyndrom som 

drabbar kvinnor i högre utsträckning än män.  15

Enligt ett utredningsuppdrag, utförd av Sven Halvardson och gjord på uppdrag av 

Equmeniakyrkan, arbetar flera ordinerade pastorer med något annat yrke än 

församlingstjänst.  När utredningen gjordes, år 2016, var antalet anställda pastorer i 16

Equmeniakyrkan 389 och antalet församlingar 733 samt församlingar med anställda 285.  17

Enligt Equmeniakyrkans kansli arbetar år 2016 drygt 300 ordinerade pastorer med något 

annat än församlingstjänst.  18

  Försäkringskassan: Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser, 2013.https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/12

connect/1bb66f68-a4a2-46e0-ae1d-56b63a53d106/
regeringsuppdrag_sjukfranvaro_i_psykiska_diagnoser_delrapport.pdf?MOD=AJPERES.  Hämtad 22.5.18. s. 3. 

 Försäkringskassan: Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser, 2014. http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/13

Sjukfranvaro-Psykiska-Diagnoser-2014.pdf. Hämtad 18.4.2018. s. 32.

 Försäkringskassan: Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser, 2014. http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/14

Sjukfranvaro-Psykiska-Diagnoser-2014.pdf. Hämtad 18.4.2018. s. 32.

 Försäkringskassan: Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser, 2014. http://www.forskasverige.se/wp-content/uploads/15

Sjukfranvaro-Psykiska-Diagnoser-2014.pdf. Hämtad 18.4.2018. s. 35.

 Halvardson, Sven, 2016. Utredningsuppdrag: Pastorer och diakoner i Equmeniakyrkan, hur många behövs? 16

http://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2016/10/Utredning-antal-pastorer-och-diakoner.pdf. Hämtad 
3.4.2018. s. 53.

 Halvardson, Sven, 2016. Utredningsuppdrag: Pastorer och diakoner i Equmeniakyrkan, hur många behövs? 17

http://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2016/10/Utredning-antal-pastorer-och-diakoner.pdf. Hämtad 
3.4.2018. s. 46-47.

 Halvardson, Sven, 2016. Utredningsuppdrag: Pastorer och diakoner i Equmeniakyrkan, hur många behövs? 18

http://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2016/10/Utredning-antal-pastorer-och-diakoner.pdf. Hämtad 
3.4.18. s. 53.
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2.1 Mentorskap i Equmeniakyrkan 
Då det saknades tillräckligt med fakta om mentorskap nedskrivet i Equmeniakyrkan har jag 

intervjuat ett par nyckelpersoner för kompletterande information.  

Första året i tjänst som nyutbildad pastor kallas vägledningsåret. Först efter vägledningsåret 

sker ordination av pastorerna.  Vid ordinationen blir pastorerna, som utfört sitt vägledningsår, 19

välsignade och får fortsatt tacka ja till kallelsen att arbeta som pastor i Guds församling. Detta 

sker offentligt i en gudstjänst på den årliga kyrkokonferensen.  Under vägledningsåret ingår 20

att ha både en handledare och en mentor. Träffar med både handledare och mentor ska ske 

regelbundet. Handledarens uppgift är att vara till stöd för bearbetning av djupare och 

personliga frågor. Mentorns uppgift är att stötta i praktiska frågor.   21

Rune W. Dahlén var en av de personer som arbetade fram vägledningsåret. I ett samtal mellan 

mig och Dahlén presenterade han att vägledningsåret utvecklades för att fungera som stöd för 

nya pastorer. Under sista året av pastorsutbildningen ska alla pastorskandidater genomgå 

femton terapisamtal. Enligt Dahlén kan man även under vägledningsåret fortsätta att gå till 

samma terapeut, som handledare. Förhoppningen är att terapisamtal och handledarsamtal ska 

bidra med stöttning och motverka att pastorer blir tyngda samt hjälpa pastorer att orka 

fortsätta i tjänst.  22

Syftet med vägledningsåret är att hjälpa nya pastorer att gå från studentliv till pastorsliv. Det 

sker ofta mycket förändringar i denna process, då kan det vara bra att ha en samtalspartner. Då 

handledarsamtalen kan jämföras med själavård är mentorssamtalen snarare tänkt för frågor av 

praktisk karaktär. Ofta är mentorn en pastor som arbetat under en längre tid. Därmed har 

mentorn erfarenheter att dela med sig av till den nya pastorn som precis gått ut i 

 Alkholm, Olle, mfl, 2013. Vägledningsåret Equmeniakyrkan. https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/19

2013/11/Vägledningsåret.pdf. Hämtad 9.5.2018.

 Alkholm, Olle, mfl, 2013. Vägledningsåret Equmeniakyrkan. https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/20

2013/11/Vägledningsåret.pdf. Hämtad 9.5.2018.

 Alkholm, Olle, mfl, 2017. Information om Vägledningsåret. http://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/21

2016/01/Vägledningsåret-ver-16-mars-18.pdf. Hämtad 3.4.2018.

 Dahlén, W. Rune, lärare vid Teologiska Högskolan Stockholm, 2018. Intervju 6.4.2018. 22
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vägledningsåret. Dahlén menar att handledning och mentorskap går in i varandra, men 

grundtanken är det ovan nämnda.  23

Equmeniakyrkan erbjuder även personalvård i form av själavårdssamtal/terapisamtal för den 

anställde samt den anställdes anhöriga. På Equmeniakyrkans hemsida står följande: ”Personal 

av alla kategorier i samfunden och deras nära anhöriga, har möjlighet till enstaka samtal och 

längre samtalskontakter av terapeutisk, rådgivande eller själavårdande karaktär”.  24

Olle Alkholm är en av Equmeniakyrkans biträdande kyrkoledare.  Jag frågade honom hur 25

Equmeniakyrkan arbetar för en hälsosam arbetsmiljö för dess pastorer. Han svarade att de 

arbetar för att främja arbetsmiljön på flera olika sätt, bland annat har de kollektivavtal för 

samtliga anställda. Han berättade även om ett nytt kompetensutvecklingsprogram för 

anställda i Equmeniakyrkan.  Alkholm nämnde även personalvården, som jag beskrivit ovan. 26

Till sist rekommenderar Equmeniakyrkan alla pastorer att ha en mentor alternativt gå i 

handledning. Alkholm avslutade genom att säga att han själv gått i regelbundna samtal hos en 

mentor/handledare de sista 20 åren. Han förklarade att det varit ett bra stöd i arbetet som 

pastor.  27

2.2 Mentorskap i Bibeln 
Bibeln skildrar flera relationer som kan tolkas som mentorskap, menar teologen Olof 

Edsinger. Några exempel är Jetro och Moses, Elisabeth och Maria, Jesus och lärjungarna samt 

Paulus och Timotheos.  Redan i Bibelns andra bok kan vi läsa att Mose tar hjälp av två 28

vänner för att orka uthärda en strid mot amalekiterna.  Gång på gång uppmanar Bibeln att 29

inte arbeta ensam utan ta hjälp av både Gud och andra människor. Ett exempel finner vi i 

Predikaren där det står: ”Bättre två än en, de får riklig lön för sin möda. Om de faller kan de 

 Dahlén, W. Rune, lärare vid Teologiska Högskolan Stockholm, 2018. Intervju 6.4.2018. 23

 Equmeniakyrkan: Personalvård, u.å. https://equmeniakyrkan.se/arbetsgivare/personalvard/. Hämtad 3.4.2018.24

 Equmeniakyrkan: Vår personal, u.å. https://equmeniakyrkan.se/var-personal/. Hämtad 2.5.2018.25

 Alkholm, Olle, kyrkoledare i Equmeniakyrkan, 2018. Intervju 27.4.2018.26

 Alkholm, Olle, kyrkoledare i Equmeniakyrkan, 2018. Intervju 27.4.2018.27

 Edsinger, Olof, 2007. Mentorskap. Salts resurspärm. http://salt.efs.nu/wp-content/uploads/28

2009/07/5dok081.pdf. Hämtad 4.4.2018.

 2 Mos 17:10–13.29
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hjälpa varandra upp. Men ve den som är ensam! Om han faller finns det ingen som hjälper 

honom upp”.   30

Vidare finns flera citat från Ordspråksboken som talar om fostran, vägledning och att det är 

klokt att lyssna till råd.  Ett citat lyder: ”Järn ger skärpa åt järn, människa åt människa”.  I 31 32

Första Kungaboken står det om hur kung Salomos son går till äldre män, som tidigare arbetat 

för hans far, för att söka råd. Han lyssnar däremot inte till deras råd utan går sin egen väg. 

Konsekvenserna blir att riket splittras.  33

I Andra Timotheosbrevet uppmanar Paulus att föra budskapet om Jesus vidare till människor 

som i sin tur ska föra budskapet vidare.  Det var på detta vis människor lärde sig under denna 34

tid. De som ville lära sig följde en så kallad Rabbi. Rabbi betyder mästare eller herre.  Fler 35

exempel på ledare som lär ut finner vi i Hebreerbrevet kapitel tre där författaren uppmanar 

mottagarna att ta efter sina ledare.  Paulus skriver även till församlingen i Korinth att ta 36

honom till föredöme. Han kallar sig själv en ”far i Kristus Jesus genom evangeliet”.  37

2.3 Mentorskap  
Petter Mathisen är docent i humaniora och pedagogik och arbetar på universitetet i Agder, 

Norge. Han har gett ut en rad böcker inom ämnet mentorskap.  Mathisen menar att 38

mentorskap är något som funnits i drygt 3 200 år.  Målsättningen är att en person med mer 39

erfarenhet stödjer andra till att bli lika skickliga. För att kunna göra det är det, enligt 

Mathisen, av stor vikt att mentorn är klok och har känsla för vad som är relevant, menar.  40

 Pred 4:9–10.30

 Ord 1:5, 12:15, 15:22, 19:20, 22:6.31

 Ord 27:17.32

 1 Kung 12.33

 2 Tim 2:1–2.34

 Runesson, Anna, 2016. Guds rike är nära! Markusevangeliet. (NTB). Örebro: Libris förlag. s. 227.35

 Wasserman, Tommy, 2010. Med blicken fäst på Jesus, Hebreerbrevet. (NTB). Örebro: Libris förlag. s. 257. 36

Heb 13:7.

 1 Kor 4:14–16.37

 Mathisen, Petter. Kontaktinformasjon. http://www.pmathisen.no/?kid=186. Hämtad 28.3.2018.38

 Mathisen, Petter, 2009. Mentor, i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, AB. s. 22.39

 Mathisen, Petter, 2009. Mentor, i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, AB. s. 9.40
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Ordet mentor kommer från grekiskan och betyder, en man som tänker.  Ett exempel på 41

mentorskap i historien finner vi i den grekiska mytologin, närmare bestämt från eposet 

Odysséen ca 1200 f.Kr. Där kan vi läsa om hur Odyssén hade olika mentorer som vägledde 

honom genom livet. Mentorerna visade vägen, gav råd, ingav mod och stöttade.  Mathisen 42

menar att ordet mentor är positivt laddat i de flesta sammanhang. Begreppet har fått ökad 

status och tyngd i samhället.  43

Under antikens Grekland var det vanligt att äldre män fungerade som mentorer för yngre män. 

Ofta handlade det om att lära upp en annan inom ett yrke eller inom en viss färdighet. Det 

kallades under denna tid för lärling och mästare. När mästaren dött tog ofta lärlingen över 

arbetet och blev mästare för en ny lärling och så fortsatte det. Det finns fler sätt att bedriva 

mentorskap än detta. Enligt Mathisen har antikens mentorskap tillsammans med de sista 

hundra årens humanistiska psykologi breddat begreppet. Sammanfattningsvis är mentorskap 

att hjälpa en lärling att utvecklas, mogna och växa i sin kompetens.  44

3 Teori  
3.1 Tidigare forskning 
Detta avsnitt innehåller teorier om mentorskap samt om hälsorelaterad arbetssituation. 

Mentorskap har vuxit sig starkt de senaste åren. Det har bland annat bildats 

mentorskapsprogram och blivit vanligare att företag använder sig av mentorskap. Allt fler 

forskar även inom ämnet.  I slutet av 1970-talet genomfördes en enkätundersökning av 1250 45

framgångsrika kvinnor och män. Syftet var att få fram vad som kan bidra till framgång. 66 

procent av de som deltog i enkäten hade haft någon form av mentor som hade påverkat och 

hjälpt dem framåt i karriären. Slutsatsen blev att mentorer i stor utsträckning hjälper 

människor att lyckas med det de gör.  46

 Mathisen, Petter, 2009. Mentor, i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, AB. s. 16.41

 Mathisen, Petter, 2009. Mentor, i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, AB. s. 16–17.42

 Mathisen, Petter, 2009. Mentor, i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, AB. s. 65.43

 Mathisen, Petter, 2009. Mentor, i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, AB. s. 18.44

 Mathisen, Petter, 2009. Mentor, i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, AB. s. 43.45

 Mathisen, Petter, 2009. Mentor, i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, AB. s. 43–44.46
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Vad är mentorskap? 

Mathisen menar att mentorskap är ett brett begrepp. Det kan ske vid enstaka tillfälle eller 

under en längre, regelbunden period. Det kan vara styrt av ett företag eller helt utan 

formaliteter. Han skriver även att mentorskap kan ske utan att det är uttalat, det vill säga att en 

person kan uttrycka betydande ord för en annan människa, utan att ens reflektera över det. 

Konkret handlar mentorskap om samordning, trygghet och lyssnande öron.   47

En mentor kan ha flera olika roller för sin adept. Det är väsentligt att mentorn har omsorg och 

viljan att hjälpa människor att utvecklas. Mathisen ger exempel på hur mentorskap kan 

definieras genom att citera Eric Parslok och Monika Jamieson Wray som skriver i sin bok 

Coaching and Mentoring: ”…människor som genom sitt arbete hjälper andra att utnyttja sin 

potential”.  Mathisen anser att vissa mentorer har lättare för mentorskap än andra. För dessa 48

människor kommer mentorskapet av sig själv genom att vara vän eller kollega. Studier visar 

dock att det är klokt att använda sig av organiserat mentorskap, för att det ska fungera på 

bästa tänkbara sätt. Med organiserat mentorskap menas att det finns en strukturerad mall över 

hur mentorskapet ska fungera.  49

Det centrala i mentorskap är att mentorn ställer frågor och lyssnar. Mathisen skriver: ”Ordet 

fråga är besläktat med forska. Mentorskap handlar till stor del om att utforska, om att söka 

efter spår och att sätta adepten på spåret efter olika möjligheter”.  Det faller sig ofta naturligt 50

att ge råd som mentor. En nyckel är att få adepten till att ge råd till sig själv. Om en mentor 

trots det ändå vill ge råd, är det av stor vikt att lägga fram råden som alternativ och inte som 

måsten. Det ska alltid vara adepten som tar sina egna beslut och gör sina egna val.  51

Fallgropar för mentorer 

Mathisen menar att det finns en del observandum vid mentorskap. Ett exempel är att det kan 

bildas rykten om ett eventuellt förhållande mellan mentorn och adepten. En mentor och adept 

 Mathisen, Petter, 2009. Mentor, i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, AB. s. 23.47

 Mathisen, Petter, 2009. Mentor, i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, AB. s. 23.48

 Mathisen, Petter, 2009. Mentor, i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, AB. s. 27–29.49

 Mathisen, Petter, 2009. Mentor, i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, AB. s. 166.50

 Mathisen, Petter, 2009. Mentor, i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, AB. s. 191.51
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kan komma att få starka band till varandra genom samtal. Det kan då bli svårt att avsluta 

samtalen.  För att förebygga att liknande händelser inträffar är det därför viktigt att hitta en 52

struktur för att förebygga detta. När människor är inblandade finns det, och det kommer alltid 

att finnas, fallgropar. Mathisen skriver: ”Det är just i spänningsfältet mellan den personliga 

relationen och den yrkesmässiga och sakliga fokuseringen som vi kan uppleva det goda 

mentorskapet”.   53

Alla människor är inte lämpade att vara mentorer. Det krävs god förmåga att lyssna, våga 

utmana och ge stöd. I värsta fall kan en mentor försöka påverka sin adept för mycket och styra 

den dit mentorn själv vill. Det är viktigt att vara uppmärksam på sådana tecken.  Adeptens 54

utveckling ska alltid vara i fokus. Mentorns uppgift är att göra allt den kan för att skapa goda 

förutsättningar för reflektion och utveckling.  Att bli mentor ska alltid vara frivilligt.   55 56

Fördelar med mentorskap 

Att träffa en mentor skapar tid för att stanna upp och fundera kring sitt liv. Mentorssamtal kan 

vara vägledning för hela livet.  Istället för att försöka klara sig själv förstår allt fler 57

människor vikten av att hitta stöd med hjälp av andra. Dessutom menar många att mentorskap 

minskar kostnaderna för företag. Detta sker genom att mentorskap ofta ökar kompetensen hos 

individer.  58

Mathisen hävdar att mentorskap kan hjälpa till att minska, och i bästa fall förhindra, 

utbrändhet. Genom att en mentor ställer frågor, hjälper adepten att organisera sitt arbete och 

hjälper adepten att inte ta med sitt jobb hem till familjen kan det leda till bättre kontroll över 

arbetssituationen. När en person skapar kontroll över sitt arbete leder det ofta till god hälsa i 

övrigt.  59

 Mathisen, Petter, 2009. Mentor, i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, AB. s. 35.52

 Mathisen, Petter, 2009. Mentor, i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, AB. s. 35.53

 Mathisen, Petter, 2009. Mentor, i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, AB. s. 70.54

 Mathisen, Petter, 2009. Mentor, i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, AB. s. 101.55

 Mathisen, Petter, 2009. Mentor, i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, AB. s. 133.56

 Mathisen, Petter, 2009. Mentor, i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, AB. s. 45.57

 Mathisen, Petter, 2009. Mentor, i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, AB. s. 47.58

 Mathisen, Petter, 2009. Mentor, i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, AB. s. 52.59
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Många mentorer menar att även de själva berikas av att vara mentor. Det är en ynnest att få 

dela livet med varandra. Att höra en annans människas tankar och livssituation ger ofta nya 

idéer, insikter och perspektiv på livet. Flera mentorer upplever att de utvecklar sitt lyssnande 

och blir bättre på att kommunicera.  60

Teorier av docent Petter Mathisen 

Mathisen använder en modell som visar att mentorssamtal påverkas av adeptens 

förväntningar, mentorns förväntningar samt upplevelsen av samtalet.  61

 Modell sida 20 

Enligt modellen ovan styr förväntningar till stor del. Det är viktigt att vara medveten och 

lyssna in förväntningar som finns. Om en adept vänder sig till en mentor för stöd och kloka 

ord men istället möts av motfrågor och utmaningar kan det skapa förvirring hos adepten. För 

att undvika detta bör mentor och adept klargöra samtalets syfte och mål.  62

Mentorssamtal sker ofta i tre steg, menar Mathisen. Det finns flera olika trestegsmodeller. 

Nedan visas en modell hur förhållandet mellan stöd och utmaning i ett samtal är. Modellen 

visar hur de första samtalen ska präglas av att stödja adepten. Samtalen som följer ska sedan 

innehålla utmaningar för att hjälpa adepten framåt.  63

 Mathisen, Petter, 2009. Mentor, i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, AB. s. 62–64.60

 Mathisen, Petter, 2009. Mentor, i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, AB. s. 19–20.61

 Mathisen, Petter, 2009. Mentor, i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, AB. s. 20–21.62

 Mathisen, Petter, 2009. Mentor, i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, AB. s. 200.63
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Modell sida 201 

Ett exempel på en vanlig och enkel trestegsmodell är att lyssna, samtala och ge råd.  Samtalet 

börjar med att mentorn lyssnar in sin adept (lyssna). Sedan tar adepten upp ämnen som 

diskuteras (samtala). Både adept och mentor försöker därefter komma fram till lösningar 

(råd). En annan modell är definiera, beskriva och besluta. Först hjälper mentorn sin adept att 

förklara vilka behov som finns (definiera). Sedan beskriver adepten en situation som mentorn 

försöker att förstå (beskriv). Därefter läggs fokus på eventuella lösningar (beslut).  64

Five-Phase Mentoring Relationship Model 

Professor Michelle Cooper och Mary M. Wheeler gav 2007 ut en modell för hur mentorskap 

kan fungera.  De hade arbetet med att undersöka olika mentorskapsrelationer i mer än 15 år 65

innan de skapade modellen.  De menar att mentorskap är ett verktyg för att utvecklas rent 66

professionellt. För att mentorskapet ska lyckas behöver relationen mellan mentor och adept 

fungera. De kom fram till tre grundläggande ting för att skapa goda möjligheter för bra 

mentorskap. 

Förstå ”varför-frågan” i relationen. 

Undersöka hur det ska gå till. 

 Mathisen, Petter, 2009. Mentor, i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, AB. s. 201–202.64

 Courage Group International: About Courage Group International, u.å. http://www.groupecouragegroup.com/65

aboutus.php. Hämtad 25.4.2018.

 Cooper, Michelle, Mary M. Wheeler, 2010. Future Leaders of Yale: Building successful mentoring 66

relationships. https://fly.yale.edu/sites/default/files/files/Cooper%20and%20Wheeler%202007%20Mentoring
%20Relationship.pdf. Hämtad 25.4.2018.
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Överlåta sig till uppdraget.  67

Utifrån dessa tre skapade de sedan modellen Five-Phase Mentoring Relationship Model. Det 

är en femstegsmodell som ska hjälpa mentorn och adepten igång med mentorskapet. Nedan 

kommer jag att redogöra för de olika stegen.  68

Modell: Five Phase Mentoring Relationship Model.  69

Syfte. Det första steget är väldigt viktigt för att mentorskapet ska kunna byggas och sedan 

utvecklas. Det handlar om att förstå varför. Frågor att ställa sig är: Varför vill jag ha en 

mentor? Varför vill jag vara en mentor? Vad ska mentorskapet leda till?  70

Överenskommelse. Det andra steget handlar om hur mentorskapet ska ta sin början. Det kan 

gå till på olika vis. En del hittar varandra genom mentorskaps-pooler, andra blir 

rekommenderade till varandra. När en mentor och en adept hittat varandra är det dags att 

 Cooper, Michelle, Mary M. Wheeler, 2010. Future Leaders of Yale: Building successful mentoring 67

relationships. https://fly.yale.edu/sites/default/files/files/Cooper%20and%20Wheeler%202007%20Mentoring
%20Relationship.pdf. Hämtad 25.4.2018.

 Cooper, Michelle, Mary M. Wheeler, 2010. Future Leaders of Yale: Building successful mentoring 68

relationships. https://fly.yale.edu/sites/default/files/files/Cooper%20and%20Wheeler%202007%20Mentoring
%20Relationship.pdf. Hämtad 25.4.2018. I enlighet med min översättning.

 Cooper, Michelle, Mary M. Wheeler, 2010. Future Leaders of Yale: Building successful mentoring 69

relationships. https://fly.yale.edu/sites/default/files/files/Cooper%20and%20Wheeler%202007%20Mentoring
%20Relationship.pdf. Hämtad 25.4.2018.

 Cooper, Michelle, Mary M. Wheeler, 2010. Future Leaders of Yale: Building successful mentoring 70

relationships. https://fly.yale.edu/sites/default/files/files/Cooper%20and%20Wheeler%202007%20Mentoring
%20Relationship.pdf. Hämtad 25.4.2018.
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diskutera hur mentorskapet ska gå till. Frågor att ställa sig: Hur hittar du en mentor? Vad för 

typ av mentor vill du ha?  71

Planläggning. Nästa steg har fokus på de olika mål som finns med mentorskapet. Här är det 

viktigt att både mentor och adept förklarar vilka förväntningar de har på varandra. Därefter 

lägger de tillsammans upp en plan. Detta skrivs ner och blir ett slags kontrakt som kan vara 

bra att falla tillbaka på. Frågor under detta steg är: Hur kan jag uppnå mina mål? Hur kan vi 

jobba tillsammans?  72

Utveckling. Vid detta steg börjar mentorskapet utvecklas. Båda vet syftet med mentorskapet 

och det finns en plan över hur mentorskapet ska gå till väga. Som modellen visar går pilarna 

både till nästa steg och tillbaka till planläggningen. Detta är för att mentorskapet fortfarande 

är formbart. Det är med andra ord fortfarande relativt enkelt att justera planen för 

mentorskapet. Frågor att ställa sig nu är: Hur går det för mig? Vad lär jag mig?  73

Slutförande. I detta avslutande steg finns tid för reflektion och firande av hittills uppnådda 

mål. Det är även dags att sätta nya mål. Antingen avslutas mentorskapet eller så startas 

mentorskapsprocessens fem steg om från början. Ett ytterligare alternativ är att mentorskapet 

fortsätter vid behov. En bra fråga att fundera på under detta steg är: Vad är nästa steg?   74

Arbetsrelaterad stress 

Ingela Lundh skriver i sin D-uppsats: ”Arbetsrelaterad stress som kan leda till psykisk ohälsa 

är idag ett växande problem”.  Lundh undersöker psykisk ohälsa orsakad av 75

 Cooper, Michelle, Mary M. Wheeler, 2010. Future Leaders of Yale: Building successful mentoring 71

relationships. https://fly.yale.edu/sites/default/files/files/Cooper%20and%20Wheeler%202007%20Mentoring
%20Relationship.pdf. Hämtad 25.4.2018.

 Cooper, Michelle, Mary M. Wheeler, 2010. Future Leaders of Yale: Building successful mentoring 72

relationships. https://fly.yale.edu/sites/default/files/files/Cooper%20and%20Wheeler%202007%20Mentoring
%20Relationship.pdf. Hämtad 25.4.2018.

 Cooper, Michelle, Mary M. Wheeler, 2010. Future Leaders of Yale: Building successful mentoring 73

relationships. https://fly.yale.edu/sites/default/files/files/Cooper%20and%20Wheeler%202007%20Mentoring
%20Relationship.pdf. Hämtad 25.4.2018.

 Cooper, Michelle, Mary M. Wheeler, 2010. Future Leaders of Yale: Building successful mentoring 74

relationships. https://fly.yale.edu/sites/default/files/files/Cooper%20and%20Wheeler%202007%20Mentoring
%20Relationship.pdf. Hämtad 25.4.2018.

 Lundh, Ingela, 2004. Uppsats: Hur upplevs arbetsrelaterad psykisk ohälsa? http://muep.mau.se/bitstream/75

handle/2043/2334/Uppsats.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Hämtad 12.5.2018.
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arbetssituationer. Ordet utmattningssyndrom bör användas när en människa är utmattad men 

inte deprimerad, menar Socialstyrelsen.   76

Lundh kommer fram till att några orsaker till sjukskrivningar är resursbrist och ökade krav i 

arbetet.  Däremot menar hon att ordet ”utbränd” ger en felaktig bild av vad som egentligen 77

sker. Ordet utbränd indikerar att en människa inte kan återhämta sig, vilket Lundh menar att 

de allra flesta kan. Hennes studie visar att det finns stor chans att komma tillbaka till 

arbetslivet.   78

Lundh menar att det är viktigt att rätt diagnos ställs vid sjukskrivning. Det är skillnad på att 

vara sjukskriven på grund av utmattningsdepression eller utmattningssyndrom. Rätt diagnos 

förenklar att hjälpa den drabbade och förenklar att förstå vad som behöver förbättras på 

respektive arbetsplats.  79

3.2 Teoretiska utgångspunkter 
Töres Theorell och Robert Karaseks krav-kontroll- och stödmodell 

År 1990 gav Robert Karasek och Töres Theorell ut boken Healthy work. I boken beskriver de 

bland annat en krav-, kontroll- och stödmodell.  Modellen har sedan flitigt använts i 80

forskningsarbete och artiklar.  Robert Karasek är professor på ett universitet i 81

 Lundh, Ingela, 2004. Uppsats: Hur upplevs arbetsrelaterad psykisk ohälsa? http://muep.mau.se/bitstream/76

handle/2043/2334/Uppsats.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Hämtad 12.5.2018. s. 5.
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handle/2043/2334/Uppsats.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Hämtad 12.5.2018. s. 31.
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handle/2043/2334/Uppsats.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Hämtad 12.5.2018. s. 31.
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handle/2043/2334/Uppsats.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Hämtad 12.5.2018. s. 31.

 Karasek, R, & Theorell, T, 1990. Healthy work. New York: Basic Book. s. 32.80
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 ! ( ! ) 22 54

Massachusetts.  Töres Theorell är professor emeritus vid Stressforskningsinstitutet, vid 82

Stockholms universitet.   83

Modell sida 32 

Modellen består av fyra rutor. Den första rutan benämns ”high-strain/spänd”. Den visar hur 

arbetssituationen blir vid höga krav utan möjlighet att påverka situationen. I detta läge ökar 

risken att må psykiskt dåligt.  Andra rutan benämns ”active/aktiv”. Den visar hur 84

arbetssituationen blir vid höga krav men med möjlighet att påverka situationen. I detta läge 

ökar motivationen för att lära mer och det finns förutsättningar för att utvecklas som person.  85

Tredje rutan benämns ”low-strain/avspänd”. Den visar hur arbetssituationen blir vid låga krav 

med möjlighet att påverka situationen. Sista rutan benämns ”passive/passiv”. Den visar hur 

arbetssituationen blir vid låga krav utan att kunna påverka situationen.  86

Modellen visar att ju mer kontroll och inflytande du kan ha i ditt arbete, desto bättre är 

förutsättningarna för välmående och att klara av att hantera de psykiska krav du ställs inför.  87

 UMass Lowell: Robert Karasek. https://www.uml.edu/Health-Sciences/Public-Health/faculty/Karasek-82

Robert.aspx. Hämtad 4.4.2018.

 Stressforskningsinstitutet: Töres Theorell i ”Utmaningen”, 2016. https://www.stressforskning.su.se/om-oss/83

nyheter/töres-theorell-i-utmaningen-1.275434. Hämtad 4.4.2018.
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 Karasek, R, & Theorell, T, 1990. Healthy work. New York: Basic Book. s. 32.86

 Karasek, R, & Theorell, T, 1990. Healthy work. New York: Basic Book. s. 32.87



 ! ( ! ) 23 54

Modellen visar även att höga krav inte nödvändigtvis behöver vara något negativt. Med bra 

stöd att hantera kraven höjs förutsättningarna att arbetet fungerar bra.   88

 

Modell sida 70 

Karasek och Theorell utvecklar sedan modellen och lägger till ytterligare en aspekt, nämligen 

det sociala stödet (se modell ovan). Forskning visar att upplevelsen av socialt stöd i arbetet 

ökar välbefinnandet och främjar den psykiska hälsan hos individer.  Teorin består 89

sammanfattningsvis av tre element, krav, kontroll och socialt stöd. Teorin säger att dessa 

element kan förebygga att människor drabbas av psykisk ohälsa och depression i sitt arbete.   90

Career Benefits Associated With Mentoring for Proteges: A Meta-Analysis. 

År 2004 skrev forskare Tammy D Allen m.fl. en forskningsartikel med titeln Career Benefits 

Associated With Mentoring for Proteges: A Meta-Analysis. Det är en metanalys som jämför 

olika mentorsforskning som funnits genom tiderna.  De kommer gemensamt fram till att 91

mentorskap har en betydande positiv effekt. Mentorn förbättrar inte bara adeptens 

psykosociala utveckling utan även karriärutvecklingen ökar markant. En mentor kan även 

 Karasek, R, & Theorell, T, 1990. Healthy work. New York: Basic Book. s. 35.88
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komma att betyda mycket för adeptens självkänsla.  Mycket pekar på att mentorskap är något 92

av det viktigaste som finns när en människa växer upp och utvecklas. De betonar att 

mentorskap ofta sker genom att en äldre person är mentor för en yngre.  93

En forskare, vid namn Kathy E. Kram menar att det går att dela upp mentorskap i två olika 

funktioner.  Den ena mentorskapsfunktionen är karriärsrelaterat mentorskap. Det innebär att 94

mentorn hjälper sin adept vidare med hjälp av bland annat utmaningar och coachning, 

förutsatt att mentorn själv har arbetat med liknande arbete och har erfarenheter att dela med 

sig av. Den andra mentorskapsfunktionen handlar mer om psykosocialt mentorskap. Då 

hjälper mentorn sin adept att lära känna sig själv och hitta sin identitet. Vid denna typ av 

mentorskap behöver mentorn vara både vän och förebild för sin adept. Detta sker bland annat 

genom att mentorn ger råd och bekräftar adepten.  Även om forskningen inom mentorskap 95

skiljer sig något kommer de flesta fram till att det är positivt för både karriärsrelaterade och 

psykosociala frågor. Kram menar att en stöttande mentor som kommer med råd hjälper 

adepten att utveckla ett sunt självförtroende och god kompetens för att lyckas i sitt arbete.  96

3.2 Metod 
Jag har arbetat utifrån en deduktiv metod. I detta arbete har jag använt mig av relevant 

forskning, litteratur, enkät samt strukturerade intervjuer. Jag har sökt efter vetenskapliga 
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artiklar på Google Scholar och sökt på relevanta artiklar på ämnet arbetsmiljö. Litteratur har 

jag funnit på bibliotek samt beställt från internet.  

Intervjufrågorna (se bilaga 1) skrevs i anknytning till uppsatsens frågeställningar och syfte. 

Då intervjuerna är anonymiserade, har jag benämnt intervjuerna i nummerföljd för att säkra 

deras identitet. När intervjuerna var genomförda gjorde jag en tematisk analys utifrån mina 

forskningsfrågor. Slutligen analyserade jag materialet och diskuterade resultatet.  

4 Resultat och analys 
4.1 Strukturerad intervju 
Nedan kommer först en sammanställning av enkäten, som samtliga intervjuade fick svara på 

före intervjun. Sedan följer en sammanfattning av vad som kom fram i intervjuerna. Det ger 

en översikt av hur samtalen gick och vad som sades. När de intervjuade har liknande åsikter 

refereras de under samma fotnot. 

4.2 Sammanställning enkät 
De intervjuade är mellan 35–55 år. Tre av dem är kvinnor och tre av dem är män. De är 

geografiskt utspridda i Sverige. De bor i alltifrån storstad till gles landsbygd. Deras 

församlingar har mellan ungefär 100–700 medlemmar. Pastorerna har jobbat mellan 1,5–20 

år. Mentorerna, en man och en kvinna, har varit mentor mellan 10–20 år. Samtliga pastorer 

har blivit uppmuntrade att ha en mentor i sin tjänst, några av den lokala församlingen och 

andra av Equmeniakyrkans huvudkontor.   97

Mentorssamtalen, som de intervjuade regelbundet går till eller själva har, är mellan 45 

minuter till två timmar. De flesta träffas en gång i månaden. En del samtal finansieras av 

kyrkan där adepterna arbetar, medan andra mentorer gör det i sin tjänst som pastor. En pastor 

hade i nuläget inte någon mentor. Anledningen var en flytt till ett nytt sammanhang och att 

tiden inte riktigt räckt till.  98

 Se bilaga 1, enkät. 97

 Se bilaga 1, enkät. 98
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4.3 Sammanställning intervju mentorer 
Vad ser du som ditt uppdrag som mentor?  

Den ena informanten svarade att mentorns uppdrag är att lyssna och se var adepten är 

någonstans i livet, att försöka lyssna in vad mentorns roll behöver vara. Vill adepten mest bli 

lyssnad på, eller behövs det hjälp med praktiska arbetsuppgifter? Uppdraget är helt enkelt att 

se helheten och hitta ett sätt som fungerar för just den personen.  Den andra informanten 99

svarade att mentorns uppdrag är att leda sin adept framåt i beslut och i processen att komma 

närmre sin kallelse och sitt uppdrag, även hjälpa sin adept rent mentalt och uppmuntra till att 

våga leva ut sin tro.   100

I vilken utsträckning skulle du säga att pastorer upplever krav i sitt arbete? Och i så fall 

krav från vem eller vad?  

Den ena informanten svarade att alla upplever krav.  Båda informanterna menade att de 101

största kraven kommer från adepterna själva. Det är enkelt att lägga på mycket och höga krav 

på sig själv.  En viktig aspekt är att pastorn ibland är den enda anställda i kyrkan och alla 102

andra är frivilligarbetare. Då kan det vara lätt att uppleva mycket krav på sig.  Det kan också 103

finnas krav och förhoppningar på vilken typ av pastor som församlingen förväntar sig. Även 

känslan av att alltid finnas tillgänglig för alla människor i församlingen kan skapa krav.  104

”Jag tror att det är vanligt att känna att man inte räcker till som pastor.”  105

Kan du som mentor hjälpa till att hantera kraven? 

Den ena informanten svarade i viss mån.  Den andra informanten svarade ”ja”.  106 107
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På vilket sätt kan du ge pastorerna stöd i att vara pastorer? 

Den ena informanten svarade att hen kan vara ett stöd genom att samtala om olika situationer 

och frågor, att försöka hjälpa adepten att lägga undan andras åsikter och hantera andras 

åsikter.  ”Ibland kan man som mentor behöva hjälpa till att försöka se vad som kan ligga 108

bakom vissa åsikter. Det finns alltid mycket åsikter i kyrkan, vissa behöver man hjälp med att 

släppa. Det kommer alltid finnas åsikter om dig som pastor. I en församling finns det lika 

mycket åsikter som det finns församlingsmedlemmar”.  Den andra informanten svarade 109

”Jag minns en gång då min adept frågade om jag kunde läsa igenom hennes predikan och ge 

lite feedback innan hon skulle framföra den. Jag kände att det var så stort! Tänk att jag fick 

får vid sidan och ge stöttning! Det är ju precis så som Jesus gjorde, han gick bredvid 

lärljungarna och sen tillslut kunde de gå själva”.  Det viktiga är att gå med sin adept steg för 110

steg. Det är även viktigt att hjälpa till med att upptäcka vilka gåvor just den har och hjälpa så 

att gåvorna kommer i funktion.  111

Kan du vara ett stöd i deras krav och hjälpa till att ha kontroll i deras pastorsroll? 

”Ja det tror jag att jag kan. Bara att få gå prata med någon och lätta på trycket och sätta ord på 

saker tror jag kan hjälpa. Att få samtala om problem som finns, fråga om råd och bara få sätta 

ord på ens tankar hjälper mycket tror jag. Det är som när man är ute och åker båt, styr man 

kursen bara lite fel så kommer båten hamna fel. Där kan jag som mentor få vara en hjälp till 

att korrigera lite så att du kommer tillbaka till det som är din kurs. Ibland kan även enkla råd 

få hjälpa till”.  ”Ja, absolut” svarade den andra informanten.  112 113

Hur tror du att pastorers arbetssituation hade kunnat bli mer hälsosam? 

Den ena informanten tror att det är viktigt att hitta en hälsosam balans i arbetet. Det behöver 

styrelsen hjälpa till med. Informanten har själv både en själavårdare och en mentor. Hen 
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menar att det hjälper mycket. Själavårdaren hjälper att hantera inre frågor. Som när frustration 

uppstår eller när saker gör en upprörd i församlingen. Mentorn hjälper att hålla riktning, 

hjälper till att komma framåt i processer och utmaningar.  Den andra informanten tror att 114

pastorer behöver bli mer genomskinliga och att det blir mer okej att prata om sina brister. Hen 

menar att alla bör ha mentorer, att det borde ingå i pastorernas arbetsavtal. Hen refererar till 

att alla har föräldrar, och att det också borde ingå ”föräldrar” i pastorslivet i form av 

mentorer.  ”Det är viktigt att hjälpa sin adept att upptäcka vad just den är bra på”.  Pastorer 115 116

behöver bli duktiga på att vara lediga och ta ledigt när det behövs.   117

Vad tror du att en mentor kan få betyda för en pastor? 

”Jag tror att en mentor kan få betyda skillnad! Just att man kan få släppa saker, att man liksom 

kan få ett annat perspektiv och att man kan få bolla helt förutsättningslöst. Ett ställe där man 

bara kan få vara, om relationen fungerar och stämmer. Ett ställe där man kan få släppa, gå 

vidare och ta nya tag beroende på var i livet som man är någonstans”.   118

Vad ser du som största hotet mot god arbetsmiljö i arbetet som pastor? 

Den ena informanten menar att dåligt eller struligt arbetslag är det största hotet mot god 

arbetsmiljö. Det är ett hot när det saknas förtroende och respekt bland ledarna i 

församlingen.  Den andra informanten menar att det kan vara förödande att arbeta ensam i 119

en församling, därför att det kan finnas mycket press inifrån som är svårhanterlig för en 

ensam anställd. Även känslan av att inte räcka till för alla behov som en församling kan ha.  120

4.4 Sammanfattningsvis intervju mentorer 
De mentorer som jag intervjuade var eniga om att deras uppgift var att framförallt finnas till 

för sin adept genom att lyssna, komma med råd och uppmuntra. Det blev tydligt i intervjuerna 
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att alla pastorer upplever krav på ett eller annat sätt. Det var intressant att båda de intervjuade 

betonade kraven som pastorer lägger på sig själva. Längre fram i intervjun kom det upp att det 

är viktigt med en tydlig arbetsbeskrivning och god relation till styrelsen. Känslan av att inte 

räcka till är vanlig hos pastorer.  

Båda informanterna upplevde att de kunde stötta sina adepter. Både att ha mer erfarenhet och 

ha fler infallsvinklar verkar vara av stor vikt. Det kom även fram att en mentor bör hjälpa sin 

adept att upptäcka vilka gåvor som finns nerlagt och försöka se till att gåvorna kommer i 

funktion i arbetet som pastor. Informanterna menade att för att skapa en hälsosam 

arbetssituation borde alla pastorer ha en mentor. Det kom även fram att det är viktigt att leva 

genomskinligt och ha en plats att bikta sig. Relationen till styrelse och arbetslag måste vara 

god för att arbetsmiljön ska fungera.   

4.5 Sammanställning intervju pastorer 
Vad ser du som mentorns uppdrag?  

En av informanterna menar att mentorns roll är att vara ett bollplank. Mentorn ska vara en 

person som visar riktning och följer med längs vägen. Mentorn ska även hjälpa sin adept att 

hålla riktning och rätt fokus. Det är också mentorns roll att ställa obekväma frågor och finnas 

till i olika brottningskamper.  Två av informanterna menar att mentorn ska vara en person 121

att lufta sig hos och en att prata obehindrat med om sin arbetssituation. Det ska också vara en 

person att fråga om råd och en som uppmuntrar och utmanar.  Det är viktigt att verkligen 122

kunna lita på sin mentor.  123

Ytterligare en informant trycker på vikten av att ha någon som gått före att samtala med. Att 

kunna hämta vishet från en som har erfarenheter i pastorsyrket. Det gäller framförallt frågor 

som rör arbetet, men även att kunna samtala om personliga saker.  En annan informant ser 124

mentorn som en medföljare som är med i ens situation och känner till hur livet som pastor kan 

vara. Det är bra om både själavård och ledarskap finns i mentorskapet. Det är positivt om 
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mentorn kan hjälpa till i olika situationer som dyker upp i församlingen. Informanten avslutar 

genom att säga: ”Det viktigaste är att jag får vara huvudperson och blir lyssnad på. I arbetet 

som pastor är det alltid jag som lyssnar på alla andra”.  125

I vilken utsträckning upplever du som pastor krav i ditt arbete? Och i så fall, krav från 

vem eller vad?  

En informant menar att den framförallt lägger krav på sig själv. Viljan att finnas till för alla 

och vara tillgänglig hela tiden finns ständigt. Men också känslan av att församlingen vill ha 

informanten på ett visst sätt.  En annan informant svarar att hen upplever krav i sitt arbete, 126

de flesta kraven kommer inifrån en själv. Det är enkelt att pressa sig själv när man hela tiden 

vill komma framåt, menar hen. En del krav kommer även från församlingen. Informanten 

menar att krav inte bara är något negativt utan att det även kan vara positivt.  127

Ytterligare en informant säger att det förväntas en hel del. Dels från sig själv men också från 

församlingen. Hen upplever stor frihet i arbetet men också mycket krav. De flesta krav 

kommer nog från enskilda personer som tycker att man ska vara med överallt och bland kan 

kraven också vara en känsla.  ”Jag upplever allra mest krav från mig själv, inte så mycket 128

krav från församlingen. Jag har fått väldigt stor frihet från församlingen”.  Den sista 129

informanten svarade att hen egentligen inte upplevde några krav i arbetet. Möjligtvis krav från 

sig själv.  130

På vilket sätt kan din mentor vara ett stöd i ditt arbete som pastor och hjälpa dig att 

hantera kraven som finns?  

”Det är skönt att få prata om sin arbetssituation med någon som är utanför sammanhanget. 

Bara att inte behöva tänka sig för i samtalet med min mentor är skönt och att man inte 

behöver känna sig konstig för att man tänker som man gör. Dels få prata om sin 
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arbetssituation men oxå allmänna frågor. Att prata med någon som arbetat som pastor en 

längre tid och har en förförståelse ger mycket”.  En annan informant menar att mentorn kan 131

hjälpa till att fundera hur det kan vara klokt att agera i olika situationer.  132

Kan mentorn vara ett stöd i dina krav och hjälpa dig till att ha mer kontroll i din 

pastorsroll? 

En informant säger att hen har fått hjälp av mentorer i arbetet. En mentor kan hjälpa till att 

tänka klart och ge nya perspektiv. Informanten berättar om ett exempel när hen var ny som 

pastor och fick kritik på att hen tog för mycket tid på sig i förberedelser inför predikan. 

Personen som kritiserade tyckte att hen skulle lägga mer tid på själavård av enskilda 

människor istället för att lägga flera timmar på att förbereda predikan. Detta tog hen upp med 

sin mentor, och fick då perspektiv på att det är okej att jobba på olika sätt. Mentorn sa att hen 

kan nå fler människor genom god förberedelse av predikan och att det kan generera lika 

mycket själavård som att faktiskt sitta och lyssna på människor enskilt. Att få samtala om det 

med sin mentor hjälpte informanten mycket.  En annan informant svarar ”ja absolut”.  133 134

Hur tror du att pastorers arbetssituation hade kunnat bli mer hälsosam? 

En informant svarar att det hade hjälpt om alla hade en mentor. Informanten tror även att bikt 

är en viktig del som lätt glöms bort. Hen sa: ”Det bästa hade varit om varje pastor hade en 

mentor som det är okej att visa alla sina brister för och där det fungerar med bikt. Det är 

viktigt att få lägga av sig saker som det är lätt att skämmas för”.  En annan informant menar 135

att det viktigaste är att församlingen är medveten om vilken stor uppgift det är att vara 

arbetsgivare. ”Ofta när en pastor inte mår bra beror det på arbetsgivaren. Det behövs en 

välutbildad styrelse med kompetenta människor som är bra på att behandla 
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arbetsgivarfrågorna. Framförallt de som har personalansvar. Det måste också finnas utrymme 

för retreater och tid för pastorn att hålla sig fortsatt inspirerad i pastorstjänsten”.  136

”Det enda sättet att må bra som pastor är att vara säker på att man lever i sin kallelse och att 

man lever evangeliet. Det är så mycket kraft i evangeliet. Man måste vara noga med att leda 

sig själv och att leva nära Gud. Detta är det svåra, man måste brinna i evangeliet. Om jag inte 

gör det går det inte att jobba som pastor. Det är även viktigt att inte försöka jobba med andras 

förväntningar och inte jobba för mycket. Det behövs en tydlig arbetsbeskrivning och god 

kontakt med styrelsen, det är en stor hjälp”.   137

”Jag skulle önska att församlingen hade tagit tag i medarbetarsamtal. Det har jag aldrig varit 

med om. Jag har fått så mycket frihet att det nästan har gått åt andra hållet. Hade jag sagt att 

jag behövde vara ledig ett tag hade jag fått det med en gång, men församlingen frågar sällan 

hur arbetssituationen ser ut och hur jag mår. Vi pratar ibland om sånt i grupp, men jag önskar 

att någon i församlingen/styrelsen hade blivit bättre på att fråga hur jag mår enskilt”.  Den 138

sista infomanten tror att det är väldigt viktigt att reda ut vilka förväntningar som finns på 

pastorn innan tjänsten börjar. Det är viktigt med en grundlig och rimlig arbetsbeskrivning, 

samt att styrelsen håller vad den lovar i arbete och sysslor. Det hade även underlättat om det 

finns någon i styrelsen eller i församlingen som håller koll på att den anställda inte arbetar för 

mycket och ser till att pastorn får lägga sin tid på det den är anställd för.  139

Vad tror du kan hjälpa pastorer att hålla i längden? 

En informant menar att det är viktigt att ha en sund syn på sig själv och sin tjänst. Det är även 

viktigt att fråga sig själv varför man gör detta. Vad är mitt driv och var ligger min identitet? 

Står jag och faller med min tjänst eller är det viktigaste att jag är Jesu lärljunge? Dessa frågor 

bör tas upp med mentorn.  En annan informant anser att det i grund och botten handlar om 140

att leva nära Jesus. Sedan är det ett måste att sätta gränser och hitta ett arbetstempo som 
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fungerar.  Ytterligare en informant menar att kommunikation mellan styrelse och anställda 141

är avgörande. Det behöver finnas ett ömsesidigt förtroende.  En informant svarar att det är 142

avgörande att lära sig konsten att säga nej samt att lära sig att skilja på vad som är pastorns 

arbete och inte. En till viktig sak är att planera in tid för att fortsätta växa i sin tro. Att det 

ingår i arbetet att ta tid för personlig bibelläsning, bön och tid med Gud.  143

På vilket sätt hjälper styrelsen dig i ditt arbete?  

En informant berättar om regelbundna samtal med sin ordförande. ”Ordföranden bromsar mig 

och hjälper mig att säga nej till saker”.  En annan informant nämner att det finns några som 144

har personalansvar i styrelsen som har gett en tydlig arbetsbeskrivning att gå efter. Hen 

upplever även att styrelsen uppmuntrar och hjälper till med de förväntningar som finns.  145

Ytterligare en informant säger att hen kan prata med några enskilda i styrelsen om saker som 

är svårhanterliga. Då brukar hen få hjälp med uppbackning.  En annan informant hade 146

önskat att styrelsen hade kollat hur hen mår lite oftare.  En informant svarade att styrelsen är 147

duktig på att sköta sina uppgifter och låter hen sköta det hen är bra på.  148

Har du någon gång upplevt stressymptom under din tid som pastor?  

En informant svarar lite tveksamt ”njae”, och att det beror på vad som läggs i ordet 

stressymptom. I vissa perioder har informanten känt sig stressad när det varit mycket på 

schemat. Informanten beskriver istället en inre stress som finns, framförallt genom tankar om 

att vara otillräcklig. Däremot har det inte varit såpass mycket att hen varit nära att sjukskriva 

sig.  De andra informanterna svarar att de upplevt olika stressymptom flera gånger. Bland 149
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annat huvudvärk, stressade magar och tryck över bröstet.  En informant svarade att hen var 150

stressad under en period, men att det berodde på omständigheter snarare än saker som rörde 

arbetet.  151

Hur skulle du beskriva din arbetssituation i dagsläget?   

En informant svarar att hen gillar sin arbetssituation. Det fungerar bra med kollegan, de 

kompletterar varandra. Informanten upplever att hen får jobba i sina gåvor och församlingen 

har gett frihet att jobba med det som hen är allra bäst på.  En annan informant svarar att 152

arbetssituationen är utmanande, rolig och lite frustrerande.  En tredje informant svarar att 153

hen trivs i grund och botten jättebra. I vissa perioder är informanten trött, men det beror på att 

hen engagerar sig i för mycket saker.  Ytterligare en informant svarar att arbetssituationen är 154

beroende av allt som är runt omkring i det privata livet också och att hen just nu upplever sig 

väldigt trött. Informanten upplever ett behov av att ha någon att prata med utifrån. Både 

själavårdsmässigt men även rent konstruktivt, att få hjälp med att veta vad hen ska göra och 

vad som kan plockas bort.  En informant svarade att arbetssituationen är jättebra.  155 156

Har du märkt någon skillnad på din arbetssituation innan/efter du fick en mentor? 

En informant svarar att hen har upplevt skillnad efter att ha fått en mentor. Bland annat har 

hen inte känt sig inte lika ensam i pastorsrollen. Informanten säger att det är skönt att kunna 

ha någon att rådfråga.  En annan informant berättar om en period då hen stod utan mentor. I 157

den perioden var hälsan inte så bra. När informanten sedan började gå till en mentor upplevde 

hen att hälsan påverkades till det positiva. Sedan är det såklart svårt att veta om det bara 
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berodde på mentorssamtalen. Informanten har i alla fall upplevt att hen mått mycket bättre 

efter samtalen.  Ytterligare en informant svarar ”ja” på frågan.  158 159

Vad ser du som största hotet mot god arbetsmiljö i arbetet som pastor? 

En informant menar att det största hotet är känslan av ensamhet och att inte bli sedd för den 

man är. Även när församlingen inte lyssnar utan tvingar en att göra saker man inte är bra 

på.  En annan informant svarar att det största hotet är likgiltighet hos både pastorer och hos 160

församlingen.  ”Dåliga relationer till medarbetare och styrelse eller dålig kommunikation 161

med styrelse och otydliga förväntningar på vad styrelsen vill eller vad arbetet innebär”.  162

Ytterligare en informant säger att ett sunt förtroende är A och O i arbetet som pastor. Att inte 

uppleva att församlingen litar på en och inte ger frihet i arbetet är ett stort hot mot god 

arbetsmiljö. Relationerna i församlingen behöver fungera för att arbetssituationen ska vara 

hållbar.  En informant menar att största hotet är för höga förväntningar på pastorn. När 163

förväntan borde vara på vad Gud kan göra hamnar ibland förväntningarna på pastorn. Det blir 

farligt när pastorn tar på sig de förväntningarna och försöker leva upp till dem.  164

4.5 Sammanfattningsvis intervju pastorer 
Det kommer tydligt fram att en mentor kan spela en betydande roll för pastorer. 

Mentorskapets kärna verkar vara att förtroende väcks och att mentorn ska ha ”gått före” samt 

möjligheten till att ha samtal kring erfarenheter som rör pastorsyrket. I stort sett alla pastorer 

svarade att de största kraven kommer från dem själva. De svarade även att en mentor kan 

hjälpa till med kraven som finns. Att få prata om konkreta situationer med sin mentor kan ge 

avlastning i arbetet. 
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En ny vinkel som kom fram under frågan som rörde arbetssituationen var bikt. Informanten 

som påtalade detta menade att en pastor måste få avlasta sina tankar och få leva 

genomskinligt. Hen menade att det är väldigt viktigt att inte gå omkring och skämmas över 

saker, det kan tynga ner en. Ytterligare en vinkling som rör pastorers arbetssituation är att 

arbetsgivaren behöver agera professionellt. Styrelsen behöver sköta sitt och det behöver 

finnas en tydlig arbetsbeskrivning. Flera av pastorerna var övertygade om att det absolut 

viktigaste är att leva nära Gud och prioritera personlig tid med Gud.  

Styrelsens uppdrag och ansvar kom upp flera gånger i intervjuerna. Några önskade mer ansvar 

och engagemang från styrelsen. Framförallt behövs någon som stöttar pastorn att inte arbeta 

för mycket eller arbeta med saker som inte är pastorns ansvar. De flesta pastorerna hade 

upplevt någon form av stressymptom under sin tid som pastor. Alla verkade trivas med sin 

arbetssituation i dagsläget. Samtliga, som hade en mentor, upplevde att deras arbetssituation 

hade blivit bättre efter att ha påbörjat mentorssamtal.  

Sista frågan handlade om vad som är största hotet mot god arbetsmiljö i arbetet som pastor. 

Svaren skilde sig från varandra. Någon svarade att ensamhet var det största hotet, medan en 

annan svarade likgiltighet hos pastorn och/eller hos församlingen. Fler hot var dåliga 

relationer i arbetslaget eller när kommunikationen inte fungerar med styrelsen. Att inte 

uppleva förståelse från församlingen kan också utgöra ett hot mot god arbetsmiljö samt att ha 

för höga förväntningar på sig. 

4.6 Analys av mentorernas svar 
Här följer en sammanfattning av kvalitéer som finns i intervjuerna samt en analys utifrån det 

teoretiska perspektivet. Citaten är hämtade från intervjuerna. 

Utifrån mentorernas svar finner vi att mentorerna bidrar till: 

- Stöd i arbetet 

- Vara ett bollplank 

- Uppmuntran 
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T. Theorell och Karaseks krav-, kontroll- och stödmodell visar att socialt stöd ökar 

välbefinnandet, vilket även mentorerna stöttar. Deras modell visar att arbetssituationen kan 

vara kravfylld och hanteras på ett bra sätt så länge det finns stöd. Så här sa en mentor om sin 

roll: ”Att försöka lyssna in vad min roll ska vara. Vill adepten mestadels bli lyssnad på? Eller 

behövs det hjälp med praktiska arbetsuppgifter? Helt enkelt att se helheten och hitta ett sätt 

som fungerar för just den personen”.  165

Utifrån Kathy E. Kram, som beskriver karriärsrelaterat mentorskap och psykosocialt 

mentorskap, finner vi genom intervjuerna stöd för att mentorskap har betydelse för adepterna. 

Det är betydelsefullt både för kompetensen och för det psykosociala perspektivet, att adepten 

ska växa på ett personligt plan. En mentor uttryckte: ” Även hjälpa sin adept rent mentalt och 

uppmuntra till att våga leva ut sin tro”.  166

Mentorerna upplevde att de kunde hjälpa pastorerna i deras krav genom att:  

- Hantera svåra frågor 

- Ge råd 

- Lyssna 

- Upptäcka adeptens gåvor 

- Hantera kraven 

Mentorernas svar stöds av T. Theorell och Karaseks krav-, kontroll- och stödmodell. När en 

mentor hjälper till att hantera svåra frågor, ger råd och lyssnar blir det ett stöd i adeptens 

arbete. Oavsett hur höga krav en adept har, antingen på sig själv eller från andra, kan adepten 

lättare hantera dessa med hjälp av stöd från en mentor. Citat av en mentor: ”Det viktiga är att 

gå med sin adept steg för steg. Det är även viktigt att hjälpa till med att upptäcka vilka gåvor 

just den har och hjälpa så att gåvorna kommer i funktion”.  167
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Att få hjälp med att upptäcka gåvor och hantera krav som uppstår i arbetet går i linje med 

Kathy E. Krams psykosociala mentorskap. Även när mentorn hjälper sin adept att hantera 

svåra frågor och lyssna passar det in under samma typ av mentorskap. Att få råd och hjälp 

med att hantera svåra frågor är precis vad karriärsrelaterat mentorskap handlar om.  

Mentorerna menar att adepternas arbetssituation hade kunnat bli mer hälsosam genom 

att ha:  

- Engagerad styrelse 

- Själavårdare 

- Mentor 

- En genomskinlig livsstil 

- Ledighet 

En engagerad styrelse är inte samma sak som mentorskap men kan till viss del uppnå samma 

syfte. När en anställd kan vara genomskinlig med sin styrelse och bolla problem och krav är 

det ett stöd. Det har samstämmighet med krav-, kontroll- och stödmodellen. Oavsett om 

styrelsen fungerar bra eller inte i relation till den anställde är det viktigt att ha en stöttande 

mentor. En mentor kan även stötta sin adept till att ha tillräckligt med ledig tid. Citat från 

intervju med mentor: ”Pastorer behöver bli duktiga på att vara lediga och ta ledigt när det 

behövs”.  168

Konsten att leva genomskinligt kan en själavårdare eller en mentor hjälpa till med, framförallt 

när det gäller det psykosociala mentorskapet. Detta bekräftas i Kathy E. Krams teori. Citat 

från intervju med en mentor: ”… jag tror att pastorer behöver bli mer genomskinliga och att 

det blir mer okej att prata om sina brister”.  169

Mentorerna menar att största hotet mot god arbetsmiljö i arbetet som pastor är:  

- Struligt arbetslag 
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- Avsaknad av förtroende 

- Ensamhet  

- Otillräcklighet  

När arbetsmiljön inte fungerar är det extra viktigt med högt stöd, menar Theorell och Karasek. 

Det blir även extra viktigt att ha en mentor att prata med om de psykosociala frågorna när 

känslan av ensamhet och otillräcklighet infinner sig. Citat från intervju med en mentor: ”Även 

känslan av att inte räcka till alla behov som en församling kan ha”.  170

4.7 Analys av pastorernas svar 
Här följer en sammanfattning av kvalitéer som finns i intervjuerna samt en analys utifrån det 

teoretiska perspektivet. Citaten är hämtade från intervjuerna. 

Utifrån adepternas svar finner vi att mentorerna bidrar till: 

- Ett stöd  

- Bättre hälsa 

- Berikande erfarenheter 

Adepterna svarar att deras mentorer bidrar till ett stöd, bättre hälsa och berikande erfarenheter. 

Det stämmer väl överens med krav-, kontroll- och stödmodellen. Allt detta stämmer även 

överens med det psykosociala mentorskapet. Citat från intervju med en pastor: ”Mentorn ska 

även hjälpa sin adept att hålla riktning och hjälpa till med fokus”.  171

Adepterna upplevde att mentorerna kunde hjälpa till i deras krav genom att: 

- Realistisk syn på vad som är rimliga arbetsuppgifter 

- Ge nya perspektiv 

- Lufta sina tankar, utan att behöva tänka sig för 
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Att få en realistisk syn på vad som är rimliga arbetsuppgifter och få nya perspektiv går i linje 

med det karriärsrelaterade mentorskapet. Att få lufta sina tankar, utan att behövs tänka sig för 

passar in under psykosocialt mentorskap. Det går också att se det som ett stöd som går under 

krav-, kontroll- och stödmodellen. Citat från intervju med en pastor: ”…mentorn kan hjälpa 

till att fundera ut hur det kan vara klokt att agera i olika situationer i arbetet”.  172

Adepterna menar att deras arbetssituation hade kunnat bli mer hälsosam genom att: 

- Mentorer åt alla pastorer 

- Införa bikt 

- Retreater 

- Tid för Gud i arbetet 

- Tydlig arbetsbeskrivning 

- Välutbildad och klok styrelse 

- En styrelse som frågar hur pastorerna mår 

Här blir det tydligt att det hjälper att ha en mentor i sitt arbete, för att förbättra 

arbetssituationen. Gällande bikt handlar det snarare om ett psykosocialt mentorskap. Retreat 

och tid för Gud passar inte in i någon av ovannämnda teorier. Däremot handlar tydlig 

arbetsbeskrivning och en fungerande styrelse om att ha ett bra stöd i sitt arbete, precis som i 

krav-, kontroll- och stödmodellen. Citat från intervju med en pastor: ”Jag önskar att någon i 

församlingen/styrelsen hade blivit bättre på att fråga hur jag mår enskilt”.  173

För att en pastor ska hålla i längden behövs:  

- Bolla med en mentor 

- Konsten att säga nej 
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- Ömsesidigt förtroende mellan pastorn och styrelsen 

- Leva nära Jesus 

- Personlig bibelläsning, tid för Gud  

Att kunna bolla med en mentor och lära sig att konsten att säga nej ingår i både 

karriärsrelaterat och psykosocialt mentorskap. Det går även i linje med krav-, kontroll- och 

stödmodellen. Att ha en fungerande relation med sin styrelse passar in under krav-, kontroll- 

och stödmodellen. Att leva nära Jesus och ta tid för Gud ligger utanför just dessa teorier. Citat 

från intervju med en pastor: ”Det är även viktigt att fråga sig själv varför jag gör detta. Vad är 

mitt driv och var ligger min identitet? Står jag och faller med min tjänst eller är det viktigaste 

att jag är Jesu lärjunge? Dessa frågor bör tas upp med mentorn”.  174

Positivt med mentor enligt adepterna:  

- Inte lika ensam 

- Någon att rådfråga 

- Bättre hälsa när en mentor fanns tillgänglig 

Samtliga punkter bekräftar alla ovanstående teorier, det vill säga karriärsrelaterat och 

psykosocialt mentorsmat samt krav-, kontroll- och stödmodellen. Citat från intervju med en 

pastor: ”Informanten har i alla fall upplevt att hen mått mycket bättre efter samtalen”.  175

Adepterna menar att största hotet mot god arbetsmiljö i arbetet är: 

- Arbeta med saker som inte är ens gåvor  

- Ensamhet 

- Dåliga relationer 

- För höga förväntningar på pastorn 
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Karriärsrelaterat mentorskap kan hjälpa adepten att inte arbeta med saker som inte är ens 

gåvor. Att hantera ensamhet och dåliga relationer går i linje med psykosocialt mentorskap. 

Det passar även in på krav-, kontroll- och stödmodellen. Att hantera för höga förväntningar 

kan alla nämnda teorier hjälpa till med. Citat från intervju med en pastor: ”Det blir farligt när 

pastorn tar på sig de förväntningarna och försöker leva upp till dem”.  176

5 Avslutande del 
5.1 Slutsats 
Denna studie visar att mentorskap främjar pastorers hälsa och är ett stöd i arbetet som pastor.  

Nedan kommer jag att gå igenom varje forskningsfråga för sig.  

1. Om och i så fall hur menar mentorer att mentorssamtal kan bidra till en mer 

hälsosam arbetssituation för pastorer i Equmeniakyrkan?  

De intervjuade mentorerna upplevde att de kan påverka sina adepters hälsa i arbetet genom att 

finnas som ett stöd. De kan vara ett stöd genom att hjälpa sina adepter att bearbeta svåra 

frågor genom att lyssna, ge råd, uppmuntra och utmana. De kan också hjälpa sina adepter att 

hålla fokus på rätt saker och hjälpa till med att upptäcka vilka gåvor som adepten har. 

2. Om och i så fall hur menar pastorer/adepter att mentorssamtal kan bidra till en mer 

hälsosam arbetssituation för dem själva som pastorer i Equmeniakyrkan?  

Samtliga pastorer var positivt inställda till mentorskap. De som i dagsläget hade mentor 

menar att deras mentorer hjälper till att ha en bättre arbetssituation. Detta sker genom att 

lyssna på mentorernas egna erfarenheter, få råd i situationer och få bolla saker helt utan att 

behöva tänka sig för. En mentor kan hjälpa till med förväntningarna som finns, både de som 

adepterna lägger på sig själva och de förväntningar som församlingen har. En mentor kan 

även hjälpa sin adept att tänka klart kring vad som är rimliga och orimliga arbetsuppgifter. 

Pastorerna menade även att deras mentorer kunde komma med nya perspektiv på saker och 

ting.   
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3. Vad ser informanterna som de största hoten mot god arbetsmiljö i arbetet som 

pastor?  

De största hoten mot god arbetsmiljö i arbetet som pastor (som kom fram i intervjuerna) är 

dåliga relationer, känslan av otillräcklighet och ensamhet. Även alltför höga förväntningar på 

sig själv samt för höga förväntningar pålagda av församlingen. Allt detta kan en mentor hjälpa 

till med i form av att agera bollplank, ge uppmuntran, komma med råd och bidra med stöd 

genom att lyssna. Ytterligare ett hot mot arbetsmiljön som nämndes var att dålig relation 

mellan pastor och styrelsen samt en icke funktionell styrelse.   

5.2 Diskussion 
Teoretisk reflektion  

Jag har använt mig av T. Theorell och Karaseks krav-, kontroll- och stödmodell och Kathy E. 

Krams forskning på karriärsrelaterat mentorskap och psykosocialt mentorskap. T. Theorell 

och Karaseks krav-, kontroll- och stödmodell är flitigt använd av flera forskare och den är 

enkel att förstå. Teorin passar in i alla olika arbetsliv och är därför enkel att använda. Det är 

intressant att det inte självklart är negativt att ha höga krav på sig i arbetet, så länge personen i 

fråga får ett bra stöd. Modellen passade bra in i min studie om mentorskap som redskap att 

motverka sjukskrivningar bland pastorer. Den har styrkt argumenten som jag hade redan 

innan studien.  

Krams forskning på karriärsrelaterat mentorskap och psykosocialt mentorskap var ett bra 

komplement till krav-, kontroll- och stödmodellen. Resultatet visade att alla pastorer letar 

efter olika kvalitéer hos sin mentor, det blir även tydligt i Krams olika mentorsperspektiv. För 

en del passar karriärsrelaterat mentorskap och för andra passar psykosocialt mentorskap. Det 

finns dock en risk att en uppdelning av dessa leder till att bara det ena perspektivet får fokus. 

Det bästa är när de olika mentorskapen går in i varandra. Periodvis kan det vara så att det ena 

mentorsperspektivet behövs mer än det andra, speciellt när oförutsedda händelser i arbetet 

inträffar. 
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Metodisk reflektion  

Det empiriska materialet består av strukturerade intervjuer. Fördelen med denna metod är att 

det ger levande svar där många olika insikter och funderingar kommer fram. Ytterligare en 

positiv aspekt med anonyma intervjuer är att de ger mer sanningsenliga svar. Jag upplevde att 

informanterna gav ärliga svar med mycket substans. Nackdelen med intervjuer är att de tar 

lång tid vilket begränsar studien och därmed inte ger så bred bild som man kunde önska. Jag 

hade gärna haft ett bredare spektrum av åldrar och geografiskt läge. Ytterligare en negativ 

aspekt är att varje informant kan tolka frågorna olika, vilket i sin tur ger skilda svar. Även jag 

som intervjuare riskerar att tolka deras svar utefter mina förkunskaper och erfarenheter. Jag 

använde även en kortare enkät för att få fram bakgrundsfakta. Fördel med enkät är att det 

finns tid för att fylla i den i lugn och ro. Å ena sidan är enkät positivt eftersom det ger svar på 

de riktade frågors som ställs. Å andra sidan finns ingen möjlighet att följa upp det som sägs 

mellan raderna.  

Empirisk reflektion  

Mina resultat stämmer väl överens med Petter Mathisens mentorskapsteorier. Mathisens 

teorier poängterar att det är viktigt att vara medveten om förväntningarna mellan adept och 

mentor samt att samtal ofta sker i tre steg, nämligen lyssna, samtala och ge råd. Dessa teorier 

går i linje med mina egna resultat. Adepternas upplevelse är att de mår väl av en mentor som 

lyssnar och ger råd. Five-Phase Mentoring Relationship Model går också i linje med mina 

resultat. Modellen går grundligt igenom hur samtal mellan mentor och adept går till väga. 

Eftersom den inte är en mentorskapsmodell utan lägger fokus på hur samtalen går till har jag 

valt att inte använda den i min uppsats. Den här uppsatsens syfte är inte att tala om hur 

mentorskap kan fungera utan betydelsen av att ha en mentor. 

Jag valde att inte använda mig av tabeller när jag presenterade resultatet. Nackdelen med det 

är att det inte blir lika tydligt. Fördelen när citat kommer i löpande text är att det bli lättare att 

läsa. Jag valde därför att ha med citaten i löpande text. 



 ! ( ! ) 45 54

Avslutande reflektion 

I min uppsats har jag undersökt olika teorier kring mentorskap samt samlat litteratur kring 

ämnet. Jag har även undersökt hälsan hos pastorer i dagsläget med hjälp av strukturerade 

intervjuer, forskning samt statistik från Försäkringskassan. Det var tydlig statistik som visar 

att hälsan inte ser så bra ut för dagens pastorer som den skulle kunna. Däremot var det något 

svårare att veta vilka strukturerade frågor som skulle ge lämpligast svar i intervjuerna. I 

förförståelsen skrev jag att min arbetshypotes är att mentorskap kan hjälpa till att förebygga 

sjukskrivning bland pastorer i kyrkan. Den hypotesen har otvetydigt stärkts genom arbetets 

gång. 

Genom min uppsats har jag bidragit till ökad kunskap av mentorers påverkan av pastorer. För 

vidare forskning hade det varit intressant att intervjua pastorer som drabbats av utmattning 

och blivit sjukskrivna. Det hade varit spännande att höra hur de hade blivit omhändertagna av 

styrelsen och församlingen, samt vad de tror påverkade dem att bli sjukskrivna. Det hade även 

varit intressant att jämföra pastorer med småbarn hemma med pastorer som inte har barn 

hemma.  

Nu när jag skrivit denna uppsats och sett resultatet har jag kommit fram till att 

Equmeniakyrkan behöver ta större ansvar för sina pastorer efter vägledningsåret. Med det 

menar jag att alla pastorer inom Equmeniakyrkan bör bli tilldelad en mentor även efter 

vägledningsårets slut. Min önskan är att det inte ska vara ett tillval utan att det blir en 

självklarhet i pastorsyrket. För att komma runt problemet att flera pastorer inte själva tar tag i 

detta anser jag att det ska vara ett krav, ett krav till den grad att en pastor inte ska få arbeta 

som pastor i Equmeniakyrkan utan att träffa en mentor regelbundet. Jag är faktiskt helt 

övertygad om att det kan hjälpa till att förebygga ohälsa bland pastorer, även förebygga att 

fler avslutar sin pastorstjänst i förtid.  

Att samtliga intervjuade adepter (som hade mentor) upplevde att deras arbetssituation blev 

bättre efter att ha fått en mentor talar tydligt för sin sak. I studien kommer det fram att flera 

forskare inom ämnet är eniga om att mentorskap främjar en människas psykiska tillstånd. Om 

allt detta stämmer, att människors välmående ökar när en mentor lyssnar, utmanar och 
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uppmuntrar och bidrar till en förbättrad arbetssituation, sammantaget med denna studie, 

undrar jag om det finns någon rimlig anledning till att inte ha en mentor? 
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Bilaga 1, enkät 

ENKÄT MENTOR: 

Ålder:  

Kön:  

Geografiskt läge:  

Hur länge har du jobbat som mentor? 

Hur ofta har du mentorssamtal med en och samma adept?  

Var ses ni? 

Hur finansieras samtalen? 

Hur långa är samtalen? 

ENKÄT PASTOR: 

Ålder:  

Kön:  

Geografiskt läge:  

Hur länge har du jobbat som pastor? 

Har du en mentor? 

Hur ofta ses ni?  

Var ses ni? 

Hur finansieras samtalen? 



 ! ( ! ) 52 54

Hur långa är samtalen? 

Har du märkt någon skillnad på din arbetssituation innan/efter du fick en mentor? 

Om du inte har någon mentor, hur kommer det sig? 

Har du blivit erbjuden en mentor?  
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Bilaga 2, intervjufrågor 

FRÅGOR MENTOR: 

Vad ser du som ditt uppdrag som mentor? 

I vilken utsträckning skulle du säga att pastorer upplever krav i sitt arbete? Och i så fall krav 

från vem eller vad?  

Kan du som mentor hjälpa till att hantera kraven? 

På vilket sätt kan du ge pastorerna stöd i att vara pastorer?  

Kan du vara ett stöd i deras krav och hjälpa till att ha kontroll i deras pastorsroll? 

Hur tror du att pastorers arbetssituation hade kunnat bli mer hälsosam? 

Vad tror du att en mentor kan få betyda för en pastor? 

Vad ser du som största hotet mot god arbetsmiljö i arbetet som pastor? 

FRÅGOR PASTOR:  

Vad ser du som mentorns uppdrag? 

I vilken utsträckning upplever du som pastor krav i ditt arbete? Och i så fall krav från vem 

eller vad? 

På vilket sätt kan din mentor vara ett stöd i ditt arbete som pastor och hjälpa dig att hantera 

kraven som finns? 

Kan mentorn vara ett stöd i dina krav och hjälpa dig till att ha mer kontroll i din pastorsroll? 

Hur tror du att pastorers arbetssituation hade kunnat bli mer hälsosam? 

Vad tror du kan hjälpa pastorer att hålla i längden? 
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På vilket sätt hjälper styrelsen dig i ditt arbete?  

Har du någon gång upplevt stressymptom under din tid som pastor?  

Hur skulle du beskriva din arbetssituation i dagsläget?   

Har du märkt någon skillnad på din arbetssituation innan/efter du fick en mentor? 

Vad ser du som största hotet mot god arbetsmiljö i arbetet som pastor?


