
1

Ringar på vattnet
– Mentorskap förändrar!

Guide för nya och etablerade mentorer



2

Ringar på vattnet
– Mentorskap förändrar!

Guide för nya och etablerade mentorer



3

Ringar på vattnet
– Mentorskap förändrar! Guide för nya och etablerade mentorer
Första upplagan 2012

Text Hanna Glans & Bettina Rother, EQO – equal opportunities
Foto Kamila Pinilla Schneltser 
Grafisk form Bettina Rother
Illustrationer Bettina Rother 
Tryck Kalejdoskop

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, 2012
ISBN 978-91-637-0423-9

Producerad med stöd av  Ungdomsstyrelsen



4

Ett stort tack till alla er som bidragit till innehållet!

Till iKF:s menTorer som delat med sig av sina erfarenheter och reflektioner: 
Carina Brorman, Eva Östling Ollén, Gerd Brange, Hillevi Larsson, Ingalill Lellky, 
Jörgen Segerhag, Lena Wemar, Marie Svanberg, Inger Bengtson-Ehinger, Kerstin 
Persson-Wester, Klas Skogmar, Lisbeth Böhm och Monica Nihlöf.

Till referensgruppen som bidragit med klokskap om innehållet: Eva Nikell 
vid Diskrimineringsombudsmannen, Elisabeth Möller Jensen vid Kvinfo i Dan-
mark, Carina Sild Lönroth vid Malmö Högskolas mentorprogram Näktergalen 
och Maria Bohr Frank vid Herbert Felixinstitutet.

Till Ungdomsstyrelsen och Region Skåne. 



5

Förord

menTorsKap Förändrar! Genom åren har vi sett hur mötena mellan adepter och 
mentorer påverkar synen på mångfald och människors förmågor. Med glädje har 
vi följt kvinnornas väg till arbete, företagande, politiskt eller fackligt engagemang. 
Våra engagerade mentorer menar att mentorskapet breddar synen på kunskap och 
kompetens. Det visar betydelsen av tolerans och goda förebilder. ”Mentorskap är 
en viktig del av demokratin och ett sätt att lära sig se människor för vilka de är” 
poängterar mentorn och riksdagsledamoten Hillevi Larsson, längre fram i den 
här boken. ”Det ger ringar på vattnet och förändrar samhället i positiv riktning.”

När människors förmågor och erfarenheter kommer till sin rätt skapas nya 
möjligheter; företag, organisationer och samhälle utvecklas. Ökad mångfald och 
jämställdhet är därför självklara mål för allt IKF i Malmö gör. 

Mentorprogrammen har väckt nyfikenhet inför betydelsen av mångfald och 
jämställdhet. Men även ivern att förändra arbetsmarknaden och göra skillnad i 
människors vardag. 

Mentorskap är ett kraftfullt och effektivt sätt för adepterna att hitta rätt i livet. 
Det bidrar även till förändring av strukturer som kan leda till förändrade attityder 
och anställningsmönster och därmed gynna ökad jämställdhet och mångfald på 
den skånska arbetsmarknaden.

De inspirerande exemplen från våra många satsningar samlas nu i en guide för 
mentorer, varvade med framgångsfaktorer, checklistor, goda råd och reflektioner 
om mentorskap, mångfald och jämställdhet. 

Mångfald ger fördelar, det är vi och många med oss övertygade om. Men 
arbetet för förändring behöver stöd för att bli riktigt bra. Mentorguiden är just 
detta - ett redskap för att skynda på utvecklingen!     

malmö i Januari 2012 
Jelica ugricic, ordFörande inTernaTionella KvinnoFöreningen i malmö
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Om guiden 

den här guiden är ett praktiskt stöd för dig som är eller står i färd att bli mentor. 
Innehållet kan användas i olika mentorprogram och av mentorer vars adepter har 
skiftande behov och målsättningar. 

I guiden möter du en mängd av IKF:s mentorer. Deras reflektioner om fram-
gångsfaktorer och om mentorskapets potential att förändra arbetsmarknad och 
samhälle ger förhoppningsvis inspiration och kraft även till ditt mentorskap. 

Innehållet är uppdelat i tre delar:

del 1 beskriver vad mentorskap är och kopplingarna till uppfattningar 
om kompetens, normer och drivkrafter för förändring av organisationer 
och arbetsmarknad. I den här delen lyfts även frågor om mentorrollen och 
viktiga framgångsfaktorer för ett positivt mentorskap. 

del 2 är praktiskt inriktad och beskriver mentorskapsprocessen från första 
till sista mötet. Fokus är hur mentorskapet kan planeras, genomföras och 
följas upp. 

del 3 samlar checklistorna och ger tips för dig som vill veta mer.
 

Trevlig läsning!

2

1

3
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Del 1. 
Om Mentorskap

Även de gamla grekerna
du har säKerT hörT den förut – historien från den grekiska mytologin som så 
starkt kommit att förknippas med ordet mentor. Ungefär år 1200 före Kristus be-
skriver författaren Homeros hur Ithakas kung, Odysseus, förbereder avfärden mot 
Troja. Odysseus förstår att han står inför ett både tidskrävande och riskfyllt krigs-
tåg. Sonen Telemakos behöver därför någon som axlar ansvaret som extrapappa, 
lärare och handledare när Odysseus är borta. Innan avfart tilldelar Odysseus en 
av sina män uppgiften att stötta sonen. Mannens namn var, mycket riktigt, just 
Mentor.

Nu kom Mentor emellertid att ägna sig åt allt annat än relationen till Telema-
kos. Under de tjugo år som Troja upptog Odysseus tid var det istället gudinnan 
Athena som fanns vid såväl Telemakos (och för all del även vid Odysseus) sida. 
Det var hon som hade den egentliga rollen som mentor i Homeros berättelse. 

Ordet mentor har grekiskt ursprung och betyder ungefär ”en man som tän-
ker”. Under åren har ordet kommit att förstås i betydelsen rådgivare, vän, handle-
dare, hjälpare och lärare. Kopplingen till en person av manligt kön förefaller inte 
lika självklar. Idag är det vanligt att kvinnor blir mentorer, inte sällan för att stötta 
andra kvinnor framåt i livet och karriären. Kopplingen till Athenas insats är inte 
så främmande trots allt. 

IKF är en förkortning av Internationella Kvinnoföreningen i Malmö .
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Varför mentorskap? 

vad är då menTorsKap? Vad kan det leda till för den enskilde individen? För sam-
hället och arbetsmarknaden? Kan vem som helst vara mentor? Måste kontakten 
se ut på ett visst sätt? Finns det tips och idéer för den som funderar på att bli eller 
redan är mentor? 

Svaren är såklart många och skiftande. Det finns inte en skola eller ett sätt att 
förstå mentorskap, utan en hel drös. När IKF:s mentorer fick fundera över betydel-
sen av sitt mentorskap handlade svaren om:

•	 möjligheten	att	göra	positiv	skillnad	för	de	adepter	som	de	tar	sig	an

•	 möjligheten	att	genom	mentorrollen	utvecklas	och	växa	som	människa

•	 möjligheten	att	påverka	samhället	och	arbetsmarknaden	i	positiv	riktning

Fantastiska reflektioner, inte sant? 

När mentorskap förs på tal betonas ofta hur lyssnande, feedback och generositet 
med erfarenheter och kontakter är grundläggande för att hjälpa adepterna att nå 
sina mål. Mentorskap framhålls även som betydelsefullt för grupper som har svå-
rare än andra att ta sig in på arbetsmarknaden. Förvånansvärt sällan pratas det om 
mentorskap som ett redskap för att verkligen förändra och påverka synen på kom-
petens, rekryteringsrutiner och föreställningar. IKF har genom åren sett hur men-
torskap gör skillnad: för adepterna som får vägledning, nätverk och uppmuntran, 
för mentorer som växer som människor, lär känna nya verksamheter och individer. 
Men i allra högsta grad även för de många arbetsplatser som berörs. Föreställningar 
kommer på skam. Synen på kompetens breddas. Bilden av den ideale medarbeta-
ren eller chefen nyanseras. Möten mellan två människor ger ringar på vattnet. Att 
de fortsätter breda ut sig även efter att mentorsrelationen avklingat, råder det ingen 
tvekan om.



Jämställdhet: kvinnor	och	män	ska	ha	samma	rättigheter,	

skyldigheter	och	möjligheter	inom	alla	väsentliga	områden	i	livet.	Jämställdhet	är	

en	viktig	jämlikhetsfråga.

JämlIKhet: begrepp	som	handlar	om	att	alla	människor	har	lika	värde	

oavsett	kön,	etnicitet,	religion	eller	annan	trosuppfattning,	funktionsnedsättning,	

klasstillhörighet	etcetera.	Jämlikhet	är	en	mänsklig	rättighet.

mångFald: ord	som	används	för	att	betona	alla	grupper	i	samhället	

utifrån	kön,	etnisk	tillhörighet,	sexuell	läggning,	funktionsnedsättning,	religion	

eller	annan	trosuppfattning,	ålder	etc.	Men	det	kan	även	handla	om	en	mångfald	

av	kompetenser,	erfarenheter	och	bakgrunder.
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Jörgen segerhag är relativt ny som mentor, men hans sociala engagemang går 
desto längre tillbaka i tiden. Som företagare och entreprenör anser han sig ha ett 
självklart ansvar att verka för en positiv utveckling i samhället och sitt närområde. 
Det är ju där de framtida idéerna och den nya arbetskraften befinner sig.

Varför har du engagerat dig som mentor? 
Jag tyckte det verkade spännande och utvecklande och ville gärna testa. Min livsdevis 
är att ”små saker gör skillnad”. Att vara mentor och coacha unga kvinnor med invand-
rarbakgrund in på arbetsmarknaden stämmer bra överens med det. Mentorskapet är 
viktigt, framförallt i Malmö som har så många människor med olika nationaliteter 
och bakgrunder.  Jag skulle önska att alla företagare tog sitt ansvar när det gäller att 
engagera sig i sin omgivning. Ett engagemang är att tänka långsiktigt. Om inte fler gör 
vad de kan ger det problem. Företagen kan få problem att rekrytera rätt arbetskraft och 
segregationen i samhället kommer att öka. 

Vad är svårt i rollen som mentor? 
Det svåraste är att låta bli att curla. Det är en balans – det är så lätt att säga ”nu gör 
vi så här och så här”. Men då gäller det att tänka efter och att inte styra.  Jag ska vara 
ett bollplank, inte en fixare.  Det är med mitt engagemang och min kunskap som jag 
kan coacha min adept och se till att hon kan lyfta. Ett mentorskap är en process och 
som alla processer kan de dels behöva en injektion i uppstartningsskedet, dels kan målet 
förändras efter hand. Det är bara att följa adeptens utveckling.

”Som företagare och 
entreprenör har man ett 
ansvar för samhället och 
sitt närområde”
Jörgen segerhag,	ägare	och	VD	
för	Punkt	och	pixel	–	ett	crossmedia	
företag
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hillevi larsson har haft anledning att reflektera över vilka utmaningar som språ-
ket kan ge i relationen mellan mentor och adept. Med få gemensamma språkliga 
nämnare ställs krav på tålamod och tydlighet. Samtidigt är det slående hur önskan 
att bli förstådd övervinner ett begränsat ordförråd.  En lärdom som öppnar ögonen 
för möjligheterna att kommunicera och skapar förståelse, respekt och delaktighet.

Vad har varit svårast med mentorskapet? 
Inledningsvis innebar språket ett problem. Vi hade svårt att förstå varandra. Men min 
adept lärde sig svenska snabbt och jag fick dessutom fundera över och justera mitt sätt 
att prata och formulera mig. Det var viktigt att hitta en nivå där samtalet fungerade 
så bra som möjligt för att vi istället skulle kunna koncentrera oss på innehållet.

Vad är nyttan med ett mentorprogram?  
Om de riktas till grupper som inte är representerade i arbetslivet så har programmen 
möjlighet att bidra till stor förändring. Framförallt för adeptens personliga utveckling. 
Men mentorskapet är även ett sätt att påverka de som har makten. Det är en viktig del 
av demokratin och ett sätt att lära sig se människor för vilka de är och de kompetenser 
som de har. Mentorskap ger positiva exempel, är givande för adepterna och mentorerna 
och ger goodwill åt företagen. Det tror jag ger ringar på vattnet och förändrar samhäl-
let i positiv riktning.

”Att vara mentor är att 
ta ställning för positiva 

värden”

hillevi larsson, riksdagsledamot	för	
Socialdemokraterna
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Mentorskap som förändringsmotor – om 
jämställdhet, mångfald och mänskliga möten 

precis som deT Finns en variation av adepter, med skiftande intressen och behov, 
så skiljer sig mentorerna åt. Det finns ingen given mall för varken mentor eller 
adept att passa in i. Inte heller upplägget av mentorskapets träffar och samtals-
ämnen måste se likadana ut. De kan och bör skifta beroende på vilka behov som 
adepten har och vad mentorn kan erbjuda. För att förstå adeptens förutsättningar 
och mentorskapets potential är det emellertid givande att lyfta blicken från relatio-
nen ett slag och kika på vilka möjligheter och hinder som omger henne. Valen som 
står till buds och den arbetsinsats som krävs för att nå framgång påverkas av mer 
än utbildning, kompetens och kvalifikationer. Bland annat kön, etnisk tillhörig-
het, sexuell läggning, eventuella funktionshinder och ålder inverkar på individens 
förutsättningar - mer än vi kanske tror. Beroende på sammanhang och vem vi är 
agerar vi och bemöts olika. 

Åtskilliga av de mentorprogram som genomförts har på något sätt önskat för-
ändra arbetsmarknaden. Bakgrunden är kunskap om att etniskt svenska kvinnor 
och kvinnor och män med annan etnisk bakgrund än svensk, ofta behöver stöd för 
att få kvalificerade arbeten eller starta och driva företag. Genom att matcha per-
soner ur dessa grupper med mentorer med relevanta kontaktnät, erfarenheter och 
positioner, vill man göra skillnad. Inte bara för de enskilda personer som berörs, 
utan på sikt för alla i en liknande situation.  

Det är just i mötet mellan enskilda individer, arbetsplatser och omgivningen 
som mentorskapets stora potential finns. Det som framstår som en angelägenhet 
mellan två personer är även kuggar i ett hjul som kan utmana och förändra samhäl-
let och arbetsmarknaden till det positiva.

adepten	omnämns	genomgående	som	hon,	men	skulle	givetvis	även	

kunna	vara	en	han.	
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Låt oss titta på två aspekter som har relevans för ditt mentorskap 
och din adepts möjligheter:

KönsTillhörigheT: har stor betydelse för din identitet och dina möjligheter i livet. 
Normer och värderingar om hur kvinnor och män ska vara påverkar hur vi förstår 
oss själva och varandra. Inte sällan väljer vi yrke, får en viss roll i familjen, klär 
och uttrycker oss på ett sätt som anses riktigt för vårt kön. Kvinnor och män har 
levt och lever fortfarande väldigt olika liv. De har sällan arbetsplatser, yrken eller 
positioner gemensamt. Allt för få kvinnor befinner sig på positioner som ger dem 
makt att besluta i arbetslivet eller politiken. Kvinnor har generellt färre möjligheter 
att avancera och få högre lön. De arbetar i hög utsträckning deltid, tar större ansvar 
för hem och barn, är oftare utsatta för våld i nära relationer, sexuella trakasserier 
och trakasserier på grund av kön, än män. Det gör att kvinnor generellt har färre 
möjligheter i yrkeslivet. 

uTländsK baKgrund: var du är född och vilken bakgrund din familj har påverkar 
fortfarande livssituationen på avgörande sätt. Rapporter slår återkommande fast 
hur personer med annan etnisk tillhörighet än svensk har svårigheter att etablera 
sig på arbetsmarknaden och ofta får arbeten som är långt under kompetensnivån. 
Personer med utländsk bakgrund befinner sig sällan sig på ledande och viktiga 
positioner i samhället. Vi vet att det räcker med ett utländskt klingande namn för 
att inte kallas till anställningsintervju eller nekas huslån, att ditt utseende och sättet 
du pratar påverkar hur andra människor bemöter dig och uppfattar dina förmå-
gor. Konsekvenserna för enskilda personer och samhället blir stora när människors 
kvalifikationer, kompetenser och potentialer inte uppmärksammas och tillvaratas. 

etnIcItet:	betyder	tillhörighet	till	en	grupp	människor	med	gemensamt	

ursprung	och	egenskaper.	En	etnisk	grupp	definieras	som	människor	med	

gemensamt	kulturellt	uttryck	och	språk,	ibland	även	trosuppfattning	eller	

tradition.			

UtländsK BaKgrUnd: en	person	som	är	utrikesfödd	eller	som	är	

inrikes	född	med	två	utrikesfödda	föräldrar.
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•	 Kvinnor	och	män	arbetar	cirka	8	timmar	per	dag.	Kvinnor	arbetar	lika	mycket		 	

	 betalt	som	obetalt	medan	män	arbetar	dubbelt	så	mycket	betalt	som	obetalt		 	

	 (DO	2011).	

•	 Av	alla	sysselsatta	kvinnor	i	åldern	20-64	år	lönearbetar	66	procent	heltid	och		 	

	 34	procent	deltid.	Motsvarande	siffror	för	män	är	89	respektive	11	procent	(SCB		

	 2010).	

•	 1,7	procent	av	Sveriges	börsnoterade	företag	har	en	kvinna	som	VD	(Jusek	2011).

•	 Enligt	EU–kommissionen	har	kvinnor	i	Sverige	17,9	procent	mindre	i	genom-	

	 snittlig	timlön	än	män	(2010).	

•	 Föräldrapenning	tas	till	största	delen	ut	av	kvinnor.	Männens	uttag	har	ökat		 	

	 successivt	sedan	föräldrapenningen	infördes	1974,	från	0,5	procent	av	föräldra-		

	 penningdagarna	till	22,3	procent	år	2009	(Försäkringskassan	2011).	

•	 I	Malmö	finns	det	idag	165	olika	nationaliteter	representerade	(Malmö	kommun-	

	 fakta	2011).	

•	 Ramadan	ökade	omsättningen	i	handeln	med	drygt	en	miljard	kronor	år	2010.			

	 Prognoser	tyder	på	en	fortsatt	ökning	(Svensk	handel	2010).		

•	 Utrikes	födda	kvinnor	studerar	teknik	i	större	utsträckning	än	inrikes	födda	(TCO		

	 2009).

•	 Antalet	företag	som	drivs	av	personer	med	utländsk	bakgrund	har	ökat	med	75		

	 procent	sedan	2001.	Dessa	företag	ges	dock	mer	sällan	lån	och	krediter,	jämfört		

	 med	företag	som	drivs	av	personer	med	svensk	bakgrund	(Tillväxtverket	2010).

•	 Utrikes	födda	naturvetare	tjänar	i	genomsnitt	2,8	procent	mindre	än	sina	svensk	

	 födda	kolleger	(Naturvetarna	2011).

•	 Utrikes	födda	akademiker	som	tar	okvalificerade	jobb	har	svårt	att	senare	få	ett		

	 arbete	som	motsvarar	utbildningsnivån.	Chansen	att	få	ett	jobb	motsvarande		 	

	 ens	utbildning	ökar	genom	kompletterande	högskolestudier	i	Sverige	(SCB		 	

	 2011).	

•	 Av	utrikes	födda	med	högskoleutbildning	hade	cirka	19	procent	en	tidsbegrän-	

	 	sad	anställning	år	2010,	jämfört	med	11	procent	av	dem	som	var	födda	i	Sverige		

	 (SCB	2010).		

•	 Utlandsfödda	hushåll	bedöms	ha	en	köpkraft	om	minst	208	miljarder	kronor.	Det		

	 är	en	ökning	med	drygt	9	procent	sedan	2001,	vilket	kan	jämföras	med	en	ök-	 	

	 ning	på	drygt	6	procent	bland	svenskfödda	hushåll	(Veritas	2007).	

•	 Nästan	en	femtedel	av	Sveriges	befolkning	har	utländsk	bakgrund	(SCB	2010).	

Visste du att?
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Lika villkor på arbetsmarknaden – ingen 
självklarhet

disKriminering och Fördomar begränsar enskilda individer och kan ge stora 
personliga konsekvenser. Men det hindrar även samhällsutvecklingen och bidrar 
till ett omfattande slöseri med kompetenser och erfarenheter. När vi nu vet att 
människor begränsas i livet på grund av vilka de är och känner till de effekter som 
diskriminering får, varför fortsätter det att se ut så här? En del av förklaringen är 
att alla samhällen och organisationer genomsyras av en historia, kultur och tradi-
tion med normer, värderingar och förväntningar om vem som ska göra vad, när, 
var och hur. Det avspeglas i vem som vanligen har vissa arbetsuppgifter, yrken och 
positioner.  

Oftast uppfattas ordningen som naturlig och självklar. Den ifrågasätts sällan 
och människors position förmodas vara ett resultat av kvalifikationer, kompetens, 
drivkrafter och fria val. Men samhället och arbetsmarknaden är betydligt mer kom-
plex än så. Tänk på ett yrke, en position eller ett uppdrag och det ger i många fall 
en koppling till ett visst kön. Inom genusforskningen kallas detta för att yrken är 
könskodade. Det är även vanligt att det görs kopplingar till etnisk tillhörighet, 
sexuell läggning och ålder.  

När det vi tagit för givet utmanas och människor exempelvis kliver in på områ-
den som de inte vanligtvis befinner sig inom, ökar också risken för diskriminering 
och trakasserier. Sällan sker bemötandet eller särbehandlingen medvetet och på 
grund av illvilja. Det handlar snarare om att personer som bryter med det förvän-
tade förmodas inte leva upp till kraven för att utföra ett visst yrke eller uppdrag. 
Uppfattningar om vem som bör göra vad gör att vi begränsar såväl oss själva som 
andra människor.En rad olika insatser har genomförts för att ge människor lika 
möjligheter och villkor. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund 
av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Politiska insat-
ser beslutas återkommande, projektsatsningar och initiativ vill skynda på utveck-
lingen. Sammantagna gör insatserna skillnad och mycket har faktiskt hänt under 
åren. Men det är, lagstiftning och politiska direktiv i all ära, samtidigt i de mindre 
och till synes oviktiga sammanhangen som förändring sker. När vi tar till oss nya 
tankar och erfarenheter. När våra förutfattade meningar utmanas och förändras. 
När vi får en bättre förståelse för hur andra har det. Mentorskapets möten möjlig-
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gör just detta: små förändringar i tankemönster och nya erfarenheter vilka påverkar 
våra relationer såväl privat som i yrkeslivet. Genom mentorskapet utvecklas kon-
takter, kompetenser upptäcks, föreställningar om andra grupper utmanas. På så vis, 
menar författaren Petter Mathisen (2009) kan mentorskapet innebära att ett etiskt 
och moraliskt perspektiv överförs till arbetsmarknaden. Något som kan bidra till 
att jämställdhet, integration och rättvis behandling faktiskt blir verklighet.

 

läs mer om	diskrimineringslagen	på	www.do.se	
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Normen på svensk arbetsmarknad

normen på svensk arbetsmarknad brukar beskrivas som en heterosexuell, icke 

funktionshindrad man med svensk bakgrund, mellan 25 och 54 år och utan be-

tungande ansvar för hem och eventuella barn.

när paUlIna de los reyes (professor	i	ekonomisk	historia	vid	Stockholms	Universi-

tet)	undersökte	hur	många	av	den	arbetsföra	befolkningen	som	inte	tillhörde	normen	

visade	det	sig	handla	om	så	många	som	76	procent.	Samtidigt	är	det	inte	underligt	att	

normen	ser	ut	så	här.	Historiskt	är	det	den	här	gruppen	som	har	haft	störst	tillgång	till	

arbetsmarknaden.	Det	har	påverkat	synen	på	kompetens,	lämplighet	och	arbetsvillkor	

och	färgar	fortfarande	av	sig.	

Många	av	de	grupper	som	hamnat	utanför	normen	har	genom	historien	och	med	

hjälp	av	vetenskapen	klassats	som	avvikande	och	saknat	en	självklar	plats	på	arbets-

marknaden.	Till	exempel	är	det	knappt	hundra	år	sedan	det	ansågs	bevisat	att	kvinnors	

äggstockar	skrumpnade	av	för	mycket	tankearbete.	Det	var	ett	effektivt	argument	mot	

att	kvinnor	utbildade	sig	och	fick	rösträtt.	Bakom	begränsningarna	låg	en	syn	på	kvinnor	

som	främst	avsedda	att	föda	barn	och	säkra	människans	

överlevnad.	

Även	om	kvinnor	i	Sverige	fick	både	rösträtt	och	tillgång	

till	högre	utbildning	under	1920	och	30	talen	hängde	de	

vetenskapliga	argumenten	kvar	och	bidrog	till	en	förmodan	

att	kvinnor	som	studerade	blev	mer	manhaftiga	än	andra	

kvinnor.	Idag	känns	det	här	främmande	–	inte	minst	då	vi	

vet	att	majoriteten	av	alla	studerande	på	svenska	högskolor	

och	universitet	faktiskt	är	kvinnor.	

Att	många	av	förändringarna	ligger	rätt	nära	i	tid	kan	

förvåna.	Det	är	bra	att	påminnas	om	årtalen	för	

att	förstå	varför	vi	fortfarande	brottas	med	kvin-

nors	möjligheter	på	arbetsmarknaden,	rättighe-

ter	för	HBT	-	personer,	synen	på	människor	med	

funktionsnedsättning	eller	annan	etnisk	och	

kulturell	bakgrund	än	oss	själva.	Våra	tankar	och	

föreställningar	vilar	fortfarande	på	rester	av

historien.	Det	jämställdhets-	och	mångfalds-

arbete	som	bedrivs	på	olika	håll	är	ett	sätt	att	

Foto:	Dplanet::	2006
www.flickr.com
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uppmärksamma	att	kvinnor	och	män	saknar	lika	möjligheter	och	villkor	inom	livets	alla	

områden	och	att	aktivt	arbeta	för	förändring.	Det	handlar	helt	enkelt	om	att	bryta	norm-

bilden	om	vem	som	ska	göra	vad	på	arbetsmarknaden,	i	hemmet	och	samhället	i	stort.	

Källa:	Bettina	Rother	och	Hanna	Glans	(2011)

hBt: samlingsbegrepp	för	homosexuella,	bisexuella	och	transpersoner.

norm: är	det	som	anses	vara	normalt	och	naturligt	och	som	annat	jämförs	

med.	Det	är	underförstådda	och	oskrivna	handlingsregler,	förväntningar	och	

idéer	inom	sociala	gemenskaper	och	i	samhället.	Normer	baseras	på	värderingar.
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Drivkrafter för arbete med jämställdhet och 
mångfald 

FlerTaleT av iKF:s menTorer menar att mentorskapet väcker frågor, inte bara 
om hur arbetsmarknaden och samhället fungerar, utan om verksamheten de själva 
verkar inom. Varför ser personalsammansättningen ut som den gör, vilka kom-
petenser finns och vilka saknas, vem har störst möjlighet att avancera och hur ser 
eventuella kund- eller brukargrupper ut? Mentorskapet kan med fördel vara en 
del av ett internt arbete med jämställdhet och mångfald, likaväl som en metod för 
att förändra arbetsmarknaden i stort. Oavsett om du som mentor är involverad i 
ett jämställdhets- eller mångfaldsarbete på din arbetsplats, kan det vara givande 
att ta del av vanliga drivkrafter för företags och organisationers utvecklingsarbete. 
Kanske väcker drivkrafterna lust till arbete för jämställdhet och mångfald även i 
din verksamhet? 

Företag och organisationer väljer att arbeta aktivt för jämställdhet och mång-
fald av olika skäl. Att lagstiftningen ställer krav är givetvis en viktig förklaring. Men 
drivkrafterna bakom de många insatserna brukar handla om betydligt fler aspekter.

Arbetet med jämställdhets- och mångfaldsfrågor handlar i stor utsträckning 
om att lära sig se det man inte redan ser, om att våga agera utifrån nya perspektiv 
och att följa upp förändringarna så att de blir bestående. Därför måste man om-
vandla kunskapen om frågorna för att börja tänka mångfald och jämställdhet inom 
den egna verksamheten. Har man lyckats integrera ett nytt sätt att tänka så ger 
mångfald och jämställdhet perspektiv genom vilka man förstår sin verksamhet, sina 
kolleger och sitt uppdrag. 

En bra ingång för att uppmärksamma styrkorna med mångfald och jämställd-
het är att fundera över varför det är viktigt och vilka drivkrafterna är för förändring.
När företag och organsationer diskuterar saken brukar vanliga drivkrafter vara:

•	 Kompetensförsörjning

•	 Kunder,	brukare

•	 Verksamheten	

•	 Samhället	
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Kunder/
brukare 

Externt

Verksamheten

Samhället

   EQO 2011

Kompetens-
försörjning

Individ Struktur

Internt

Drivkrafter för förändring
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Vad betyder drivkrafterna? 

om drivKraFTen för mångfalds- och jämställdhetsarbetet är kompetensförsörj-
ning så innebär det att se över verksamheten för att ta tillvara på de resurser som 
finns i dagsläget. Men även att identifiera vilka kompetenser som saknas. Vid even-
tuell kompetensutveckling, intern rekrytering eller vid nyrekrytering finns då en 
klar bild av vilka kompetenser som bör efterfrågas. 

När ett mångfaldsarbete fokuserar på kompetensförsörjning, kan det ta sig 
uttryck i önskan att rekrytera ur andra grupper än vanligt. Det kan också innebära 
att tillgodogöra sig den befintliga kompetensen på ett bättre sätt och behålla och 
utveckla sin personal. Mentorskap används emellanåt som en effektiv intern metod 
för att möjliggöra rotation mellan olika positioner och nivåer.

Vad innebär det om drivkraften handlar om kunderna eller brukarna? Svaret 
skiljer sig ofta åt beroende på om det handlar om en privat eller offentlig verksam-
het. Men tankesätten, hur man förstår behoven hos och kontakten med såväl kun-
der som brukare, är i mångt lika. 

Är drivkraften kunder eller brukare handlar mångfaldsarbetet ofta om att på 
nya sätt förstå behoven, uttryckssätten och önskemålen. Det innebär att hitta bra 
sätt att kommunicera och träna upp nya bemötandetekniker. Men det handlar lika 
mycket om att skapa trovärdighet och legitimitet hos kunder och brukare genom 
att personalen speglar samhället man verkar inom. Ur ett sådant perspektiv blir 
skillnader bland medarbetarna, i form av till exempel kön, sexuell läggning, etnisk 
och kulturell bakgrund och ålder, viktigt för igenkänningen och för att signalera 
öppenhet för olikheter. Omvänt mentorskap, när exempelvis en äldre anställd mö-
ter en yngre person från en grupp man önskar nå, kan i det här sammanhanget 
vara användbart för att lära mer om kund- eller brukargruper som man har sämre 
kännedom om. 

Att verksamheten ska bli bättre är en vanlig drivkraft för arbete med mångfald 
och jämställdhet. Det syns även i förväntningarna på effekterna av ett utvecklings-
arbete.

exempelvIs:

•	 Bredare	kompetenser,	fler	erfarenheter	och	nya	sätt	att	lösa	problem.	

•	 Effektivare	arbetsgrupper.

•	 Ökad	förmåga	att	tillvarata	kompetenser.

•	 Ökad	legitimitet	hos	kunder	eller	brukare	genom	att	de	känner	igen	sig	bland		 	

	 medarbetarna.

•	 Mångfald	och	jämställdhet	signalerar	att	arbetsgivaren	är	medveten	om	och	tar		
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	 rådande	värderingar	och	lagstiftning	på	allvar.

•	 Jämn	fördelning	av	makt	och	resurser	bland	medarbetarna.	

•	 Minskad	risk	för	diskriminering	och	trakasserier	genom	att	olikheter	ses	som		 	

	 en	tillgång.

•	 Ökad	kund/brukarkännedom.

Utgångspunkten är ofta att mångfaldigt sammansatta arbetsgrupper är mer krea-
tiva och flexibla än homogena grupper eftersom arbetsuppgifter, problem och lös-
ningar granskas utifrån fler perspektiv. Målet är att utveckla organisationen och 
dess ledare så att kompetens och resurser används bättre. Det finns en tilltro till att 
även organisationens beslut blir bättre genom bredare beslutsunderlag. Det krävs 
dock att organisationen tillåter och uppmuntrar olika synvinklar för att de ska ge 
positiva effekter.

En annan vanlig drivkraft för mångfald och jämställdhet knyts till det omgi-
vande samhället. Mångfalds- och jämställdhetsarbetet handlar då om att få bättre 
image och trovärdighet, om att ta ett socialt ansvar och leva upp till den svenska 
diskrimineringslagstiftningen. Men även om att påverka arbetsmarknaden i positiv 
riktning och att utmana och förändra föreställningar om olika grupper och män-
niskors förmågor och kompetenser. Något som mentorskapet i hög utsträckning 
bidrar till.

Källa: Bettina Rother och Hanna Glans  (2011), Hanna Glans, Handelskamma-
rens rapport nr. 1 2010



Minskade	kostnader:	lägre	frånvaro	och	personalomsättning	reducerar	sjuker-

sättnings-,	rekryterings-	och	upplärningskostnaderna.

Nya	marknader:	bredare	perspektiv	och	förbättrad	kundkännedom	ger	ökad	

kreativitet	och	utveckling	av	produkter	och	tjänster	för	nya	kundgrupper.

Ökad	tillgång	på	arbetskraft:	genom	breddat	rekryteringsunderlag	och	mins-

kad	risk	för	arbetskraftsbrist.	Större	kännedom	om	befintliga	medarbetares	

kompetenser,	bättre	underlag	för	kompetensutveckling	och	intern	rekrytering.	

Blandade	arbetsgrupper	ger	nya	infallsvinklar	och	perspektiv,	ökad	kreativitet	

och	innovationsförmåga.

Förbättrad	image:	och	större	attraktivitet	genom	att	förmedla	en	positiv	och	

seriös	bild	till	kunder/	brukare,	framtida	anställda	och	media.

Källa:	Hanna	Glans,	Handelskammarens	rapport	nr.	1	2010

Vinster för verksamheter som arbetar med 
mångfald och jämställdhet:

!

!

!

!
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menTorprogram är enligt Kerstin Persson-Wester ett effektivt sätt att stödja män-
niskor att växa och utvecklas, såväl personligen som yrkesmässigt. Hennes enga-
gemang som mentor inom IKF bygger på önskan att underlätta för kvinnor med 
utländsk bakgrund att ta sig in på arbetsmarknaden och i det svenska samhället.

Vad har mentorskapet inneburit för dig? 
Dels har jag fått insyn i hur det kan vara att komma till Sverige som välutbildad 
kvinna, med höga ambitioner om att få ett bra jobb och vad det innebär att ha svårig-
heter att ta sig in på arbetsmarknaden på grund av kulturell bakgrund. Dels har jag 
upplevt att jag har kunnat vara till nytta och hjälp. Och det känns ju bra. Mentorskap 
för mig innebär en kombination av lärande och att känna att jag har gjort en insats 
för en annan människa.

Vad har varit din viktigaste roll som mentor? 
Att stötta adepten i hans/hennes planer för att utvecklas. Det har inneburit att hjälpa 
adepten att tydliggöra mål och aktiviteter för att komma vidare. Det har också inne-
burit att ge coaching och stöd när det har varit jobbigt och självförtroendet har vacklat. 
Så mycket har handlat om att stötta henne att tro på sig själv, peppa inför och efter 
intervjuer och visa att ”jag tror på dig”.
 

”Finns det något land 
som har så välutbildade 
taxichaufförer och 
städerskor som vi har i 
Sverige?”
Kerstin persson-Wester,	personalchef	
på	Alfa	Laval	Nordic
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carina brorman var med när IKF drog igång sitt första mentorprogram 2003. 
Genom åren har hon mött ett stort antal adepter, via såväl IKF som i andra sam-
manhang. Engagemanget är en självklarhet för Carina, samtidigt som hon poäng-
terar att mentorskapet ” … inte är något som man bara ger till en annan män-
niska”. Att vara mentor tar tid och energi. Därför är det viktigt att relationen till 
adepten känns rätt.

Vad har jämställdhet med mentorskap att göra? 
När jag har unga kvinnor som adepter dyker det nästan alltid upp frågor om jäm-
ställdhet. Allt från hur man upplever sig bli bemött vid möten och hur män ofta tar 
över diskussionerna, till hur man generellt kan bli behandlad som kvinna i olika sam-
manhang. Påfallande mycket av det mentorstöd som unga kvinnor behöver, handlar 
om att stärka deras självförtroende och få dem att tro på sin kompetens. 

Mångfald och mentorskap då, hur hänger det ihop? 
När det gäller unga kvinnor med utländsk bakgrund, som kanske till och med är 
andra eller tredje generationens invandrare, så möter de extra stora utmaningar. Jag 
ser alla dessa häftiga unga människor som är hungriga, ambitiösa och duktiga som få, 
men som ofta saknar nätverk och anses ”ha fel namn”. Det är förvånande hur mycket 
ett bra nätverk betyder och hur stor skillnad man kan göra med väldigt små medel. 
Samtidigt tycker jag att det är sorgligt att det fortfarande är så här. För att klara sig i 
framtiden måste företagen redan idag se till att rusta sig genom att ha en arbetsplats 
med många olika sorters människor – inte bara personer med olika kulturella eller 
etniska bakgrunder utan en bredd av mångfald.

”Bra nätverk består av 
många olika sorters 

människor”

carina Brorman,	Varumärkes-	och	
kommunikationsdirektör	på	EON	

Norden.
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Mentorskap på olika sätt 

vad är då menTorsKap? Förenklat kan det beskrivas som ett sätt att genom dialog 
överföra kunskap och erfarenhet, från en person till en annan. Även om också 
adepten har mycket att bidra med till mentorn är det adeptens behov av stöd och 
vägledning som är fokus för relationen. 

mentorsKapet:

•	 är	flexibelt	och	kan	utföras	var	som	helst	och	när	som	helst

•	 är	en	slags	handledning	som	kan	drivas	parallellt	med	annat	man	gör

•	 kan	ske	vid	ett	enda	möte	eller	vara	en	livslång	relation

•	 är	individuellt	och	handlar	om	adeptens	behov	och	intressen	

•	 är	ett	utmärkt	feedbacksystem	som	genom	återkoppling	möjliggör	utveckling			

	 och	lärande

•	 kan	ske	informellt	och	ostrukturerat

•	 kan	vara	starkt	formaliserat	och	kanske	del	av	ett	program

•	 kostar	inget	eller	förhållandevis	lite

•	 är	beroende	av	sitt	sammanhang,	av	de	historiska,	sociala	och	kulturella	om-	 	

	 ständigheter	som	råder

Det finns olika sorters mentorskap. En del är informella – mentor och adept finner 
varandra av en tillfällighet. Andra är del av ett program – ramarna för mentorskapet 
är då satta av någon annan och inte sällan sker matchningen efter speciella kriterier. 
Mentorskapet innefattar vanligen två personer. Men det förekommer även att men-
torskap sker i grupp, med en eller flera mentorer som ansvarar för adepterna. Det 
går inte att i detalj planera eller styra ett bra mentorskap. På många sätt kommer 
det dessutom alltid att vara informellt eftersom det handlar om relationer mellan 
människor. Samtidigt går det att ge mentorskapet så bra förutsättningar som möj-
ligt. Det blir lättare att utveckla mål som passar för den enskildes behov, att kvali-
tetssäkra processen och att följa upp resultatet, när mentorskapet har vissa ramar 
att luta sig mot. Om målet är att påverka arbetsmarknaden och bryta normer och 
föreställningar är det effektivaste upplägget troligen det som också är planerat och 
styrt. I de fall mentor och adept finner varandra och inleder ett informellt mentor-
skap är de troligen rätt lika varandra. Vi tenderar nämligen att dras till dem vi kan 
spegla oss i eller identifiera oss med. Könstillhörighet, etnisk tillhörighet och posi-
tion påverkar våra val av handledare och rådgivare mer än vi tror. Enskilda personer 
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eller grupper hamnar därför lätt utan möjlighet att göra informella val.  Ett formellt 
mentorskap eller program kan dessutom sätta fokus på det större sammanhanget 
och visa hur människors möjligheter att ta sig fram i livet och på arbetsmarknaden 
påverkas av vilka vi är. Men även att det, med mentorskap som redskap, går att 
förändra och utveckla såväl samhälle som enskilda individers möjligheter.

olIKa typer av mentorsKap:
tillfälligt mentorskap:	kan	vara	människor	vi	möter	som	får	stor	betydelse	för	

våra	liv,	de	blir	viktiga	förebilder	och	samtalspartners.	De	flesta	upplever	denna	

typ	av	mentorskap	någon	gång	i	livet.	

Informellt mentorskap:	ett	resultat	av	en	informell	kontakt	som	växer	till	en	

stabil	relation.	Kontakten	innehåller	utväxlande	av	kunskaper,	erfarenheter	och	

attityder	och	kan	röra	allt	från	yrkeslivet	till	privata	frågor.

organiserat mentorskap:	är	del	av	ett	program	med	en	utarbetad	ordning,	

ledning	och	mål.	Inte	sällan	används	det	som	ett	redskap	för	ledarutveckling	

inom	en	organisation.	Matchningen	mellan	mentor	och	adept	är	centralt	för	att	

det	ska	fungera.	

omvänt mentorskap:	istället	för	att	en	äldre,	mer	erfaren	person	påtar	sig	

mentorrollen	så	görs	här	tvärtom.	Genom	att	byta	roller	överförs	nya	perspektiv	

och	kunskaper	till	den	äldre	adepten.	Det	kan	även	röra	sig	om	att	mentorn	har	

en	annan	kulturell	eller	etnisk	bakgrund	eller	är	av	annat	kön.	Perspektiv	och	

erfarenheter	som	följer	av	detta	står	då	i	fokus	för	kontakten.

gruppmentorskap: innebär	att	en	grupp	mentorer	handleder	en	grupp	adepter.	

Mentorerna	har	olika	kompetenser,	men	ett	gemensamt	ansvar	för	den	enskilda	

adeptens	utveckling.	När	en	mentor	ansvarar	för	flera	adepter	samtidigt	kallas	

det	istället	för	knutpunktsmentorskap.

Källa:	Petter	Mathisen	(2009)
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IKF:s mentorprogram

erFarenheterna Från IKF:s mentorprogram visar	att	metoden	ger	ökat	samhälls-

engagemang	och	bidrar	till	kvinnors	egen	försörjning.		Mellan	2003	och	2010	fick	cirka	

hälften	av	alla	adepter	(kvinnor	med	utländsk	bakgrund)	arbete,	praktik	eller	startade	

eget	företag.	Ett	stort	antal	har	även	engagerat	sig	i	föreningslivet,	i	fackliga	eller	poli-

tiska	organisationer	-	detta	under	eller	strax	efter	deltagande	i	något	av	IKF:s	program.	

Mentorprogrammen	har	lett	till	engagemang	för	jämställdhets-	och	mångfalds-

frågor	bland	de	cirka	400	kvinnor	och	150	män	(chefer,	politiker	och	egenföretagare)	

som	engagerat	sig	som	mentorer.	De	menar	att	mentorskapet	påverkat	deras	syn	på	

kunskap	och	kompetens.	Det	har	gett	dem	förståelse	för	betydelsen	av	goda	förebilder	

och	respekt,	som	dörröppnare	till	arbete,	jämställdhet	och	mångfald	på	den	svenska	

arbetsmarknaden.

IKF:s mentorprogram har och har haft olika inriktningar:

1.	Projektet	Målmedvetna beslutsfattare	syftar	till	att	öka	beslutsfattares	engagemang	

för	integrations-	och	jämställdhetsfrågor.	Målet	är	att	främja	unga	invandrarkvinnors	

inflytande	och	delaktighet	i	samhällsutvecklingen,	genom	större	deltagande	i	arbets-

livet	och	demokratiska	beslutsprocesser.	Mentorerna	är	kvinnor	och	män	som	under	

en	längre	tid	varit	aktiva	i	en	facklig	och/eller	politisk	organisation.	Adepterna	är	unga	

kvinnor	med	utländsk	bakgrund	som	dels	är	intresserade	av	att	öka	sin	delaktighet	och	

sitt	inflytande	i	samhället,	dels	vill	öka	sina	möjligheter	på	arbetsmarknaden.	Varje	år	

genomförs	ett	mentorprogram	med	50	deltagare	och	cirka	80	procent	av	adepterna	är	

arbetssökande.

 

2.	Projektet	Makten i vardagen – mentorskap för jobb	syftar	till	att	ge	nyanlända,	välutbil-

dade	unga	kvinnor	möjlighet	att	snabbt	komma	ut	på	den	skånska	arbetsmarknaden.	

Prioriterade	i	rekryteringen	av	adepter	är	kvinnor	med	akademisk	utbildning	vilka	har	
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kommit	till	Sverige	de	senaste	fem	åren	som	flykting,	skyddsbehövande	eller	anhörig	till	

dessa.	Mentorerna	är	kvinnor	och	män	i	ledande	positioner	inom	privata	och	offentliga	

verksamheter.	Projektet	ska	resultera	i	att	50	procent	av	de	arbetssökande	adepterna	får	

jobb,	praktik	eller	startar	eget	företag.	

3.	Projektet	Why Not? – mentorskap för start av företag	syftar	till	att	stödja	kvinnor	med	

utländsk	bakgrund	att	starta	företag.	Projektet	riktar	sig	till	kvinnor	med	utländsk	bak-

grund	med	idéer	som	de	vill	förverkliga	som	företagare.	Mentorerna	är	kvinnor	och	män	

från	näringslivet.	Varje	år	genomförs	ett	mentorprogram	med	25	adepter	och	25	men-

torer	som	består	av	fem	huvudsakliga	delar:	enskilda	möten	mellan	mentor	och	adept,	

praktik,	coaching,	introduktion	till	konsten	att	nätverka	och	fem	nätverksmöten.	

Läs	mer	på	www.ikf.se
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Mentorsrollen

aTT Få delTa i en annan människas utveckling och lärande, att få möjlighet att re-
flektera över sina framsteg och tillkortakommanden och se de egna erfarenheterna 
omvandlas till kunskap hos någon annan. Att lyssna, stödja och vid rätt läge pusha 
på lite extra för förändring – och att samtidigt lära nytt om sig själv, människan 
man möter och omvärlden. Allt detta och mer där till är vad mentorrollen kan 
innebära och ge. Du som redan har erfarenhet av att vara mentor kan säkert fylla 
på med fler exempel. Du som står i färd att kliva in i mentorrollen har troligen yt-
terligare förväntningar och uppfattningar. Det som gör dig som mentor så viktig 
och speciell är just att du är du. Även om din roll främst handlar om att lyssna och 
ställa frågor, så är det mot bakgrund av dina erfarenheter och den du är som du 
guidar adepten vidare.

Om du är ny i kläderna är det viktigt att du funderar över vad mentorskapet 
betyder för dig och hur du vill vara som mentor. Din uppfattning kommer att på-
verka adeptens syn på er relation och den lägger grunden även för adeptens mål och 
motivation. Underskatta inte det inflytande som du har över din adept! Det är vik-
tigt att minnas att du ofta har ett indirekt maktövertag. Detta eftersom adepten har 
färre erfarenheter och söker dina råd och din vägledning. Vad du säger och förmed-
lar har stor betydelse. Men även att du uppmuntrar adepten att ställa frågor och 
ifrågasätta dig emellanåt. Rädsla eller otrygghet riskerar att hämma utvecklingen.  

För att möjliggöra en jämlik relation, som ger er båda maximalt utbyte, är det 
även viktigt att du är medveten om dina eventuella stereotypa förväntningar och 
föreställningar. Vi dömer lätt andra människor utifrån förenklade uppfattningar  
om hur vi tror att de borde vara.  Att du har vilja att lära av någon annan och 

FUndera Över:
-	 Är	jag	motiverad	att	anta	rollen	som	mentor?	Vad	består	min	motivation	av?

-	 Vilken	slags	mentorskap	vill	jag	utöva,	vad	passar	mig?

-	 Vad	ska	jag	göra	som	mentor?

-	 Vilka	gränser	är	viktiga	för	mig?	

-	 På	vilket	sätt	kan	mentorsrollen	vara	utvecklande	för	mig?	

-	 Vilka	är	mina	förväntningar	på	mig	själv	som	mentor?	
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stundtals utmanas i ditt sätt att tänka och agera är därför nödvändigt. Men viktigast 
är såklart att du verkligen vill vara mentor. 

Att vara mentor handlar mycket om att observera, förstå och bringa ordning i det 
som adepten säger och inte säger. Men även om att förmedla det du noterar så att 
adepten kan växa och ta kliv vidare. Många gånger bär adepten redan på svaren. Då 
är det viktigt att ställa frågor för att ge adepten en skjuts att själv formulera lösning-
arna. För att få trygghet i rollen som mentor är det en idé att på förhand fundera 
över, inte bara hur du vill vara som mentor, utan även vad adepten rimligen kan 
förvänta sig av dig. Vad du vill leva upp till beror givetvis på vem du är och vad du 
känner att du kan ge. Men några övergripande förväntningar kan anses gälla för 
mentorer överlag:

•	 att	mentorn	är	motiverad	och	uppriktigt	intresserad	av	rollen

•	 att	mentorn	har	god	social	kompetens	och	är	intresserad	av	andra	människor

•	 att	mentorn	är	en	god	lyssnare	och	frågeställare,	lyhörd	för	adeptens	behov		 	

	 och	låter	denne	tala	fritt

•	 att	mentorn	är	öppen	och	uppriktig

•	 att	mentorn	har	självinsikt,	är	medveten	om	sina	begränsningar	och	tillgångar		 	

	 och	kan	tala	om	dessa

•	 att	mentorn	har	integritet	och	förmår	vara	personlig	utan	att	vara	privat

•	 att	mentorn	har	förmåga	att	dela	med	sig,	är	generös	med	kontakter	och	kun-	 	

	 skaper	och	villig	att	lämna	referenser	om	så	behövs

•	 att	mentorn	är	beredd	att	bli	ifrågasatt	eller	utmanad	och	ser	detta	som	ett	sätt			

	 att	utvecklas

•	 att	mentorn	är	noga	med	tystnadsplikten

•	 att	mentorn	förbereder	sig	inför	mötena	och	följer	upp	utförda	uppgifter

mentornätver:	Att	vara	mentor	innebär	många	och	skiftande	

utmaningar.	Därför	kan	det	vara	värdefullt	att	delta	vid	nätverksträffar	för	

mentorer.	Träffarna	ger	utrymme	för	utbildning,	utveckling	och	dialog.	De	

möjliggör	erfarenhetsutbyte	och	gemensamma	reflektioner	kring	mentorskapet.	

Träffarna	ger	även	tillfälle	att	knyta	nya	kontakter	och	utöka	det	egna	nätverket.	
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MENTORN KAN
GE APEDTEN: 

Tillgång till 
mentorns nätverk

Referenser 

Nya kunskaper

Större chanser 
att avancera

Status

En förebild

Större förståelse 
för arbetsmarknaden, 
enskilda arbetsplatser, 

samhället

Personligt 
utbyte

Strategier för 
att arbeta med 
problemlösning

Insikt i sina 
starka och 
svaga sidor

Möjlighet att ta 
sig in på arbets-

marknaden eller få 
tillgång till 

nya positioner
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Även om mentorn har ett särskilt ansvar för att kontakten blir så bra som möjligt 
är det viktigt att understryka även adeptens ansvar. Om inte adepten är motiverad, 
villig att hålla överenskomna tider och upplägg, arbetar utifrån de mål som sätts 
upp och bjuder på sina reflektioner och förslag kommer inte kontakten att fung-
era. Som mentor har du all rätt att förvänta dig att din adept är motiverad, villig 
att formulera mål för er kontakt, är öppen och uppriktig och beredd att utmanas. 
Men även att adepten, liksom du, håller på sekretessen och förbereder sig inför era 
träffar. Om du är tydlig med dina förväntningar så underlättas också ett givande 
och positivt samarbete.

KontaKtlIsta
Be	gärna	om	en	kontaktlista	till	övriga	mentorer.	Du	kanske	behöver	diskutera	en	

specifik	fråga	med	någon	eller	vet	något	av	intresse	för	deras	adepter.	

vInster med att vara mentor:
-	 mentorn	ges	tillfälle	till	eget	lärande	och	personlig	utveckling	genom	att		

	 utmana	gamla	sanningar	och	föreställningar

-	 den	egna	positionen	och	möjligheterna	till	karriärutveckling	stärks	–	att	vara		

	 mentor	är	en	merit	och	ett	förtroendeuppdrag

-	 det	sociala-	och	yrkesrelaterade	nätverket	utvecklas	genom	relationen	till		

	 adepten	och	kontakter	med	andra	mentorer	

-	 insikten	om	eventuella	problemområden	i	den	egna	organisationen	och	i		

	 samhället	ökar	

-	 personlig	tillfredsställelse	genom	att	bidra	till	adeptens	utveckling

-	 möjlighet	till	nya	vänskaper	och	intresseområden



38

sin ålder Till TroTs har Klas Skogmar redan hunnit vara mentor ett par gånger. 
Ett uppdrag som han trivs bra med. Stöd för mentorskapet har han funnit i tidigare 
erfarenheter och i arbetsredskap från coachutbildningar, något som bidragit till bra 
strukturer och aktiviteter i mötena med adepten.

Hur är en bra mentor? 
Ledord är; lyhörd, engagerad och positiv. Det ska kännas spännande, kul och utveck-
lande att vara mentor. En bra mentor bygger upp en positiv stress hos adepten och 
hjälper henne att sätta mål, hitta motivation och att driva processen framåt. Det 
första jag gör tillsammans med adepten är att vi målar upp en bild av slutmålet och 
hur det känns att nå det. Jag arbetar mycket med att adepten ska hitta och tillvarata 
sina drivkrafter. Det är också viktigt att visa förståelse för problem och bekymmer som 
uppstår längs vägen.

Varför har du valt att bli mentor hos IKF? 
Jag tycker att det är bra när verksamheter nischar in sig på en specifik målgrupp och 
IKF:s målgrupp är särskilt bra. Kvinnor med utländsk bakgrund har överlag svårare 
än andra att komma ut på arbetsmarknaden och att starta företag och behöver därför 
särskilt stöd. Det beror nog både på fördomar och invanda föreställningar om kvin-
nor och om kvinnors föreställningar om sig själva. Kvinnor gör dessutom oftare mer i 
hemmen och det gör det också svårare att ta för sig i arbetslivet. Titta bara på antalet 
kvinnor i styrelserna. Även språket och kunskapen om det kulturella företagsklimatet i 
Sverige är i vissa fall ett hinder. Allt blir krångligare om man har svårt att uttrycka sig 
och om man inte känner till regler, lagar, rutiner och sociala koder. Det är en viktig 
målgrupp som engagerar. 

”Jag vill hjälpa adepten 
att hitta och tillvarata sina 
drivkrafter”

Klas skogmar,	vice	VD	och	
projektledare	vid	Arkatay	Consulting	
AB
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i egensKap av polis tackade Marie Svanberg för ett par år sedan ja till att bli mentor 
för IKF. Numera har hon sadlat om och driver företaget Tenngården Health & 
Home genom vilket hon arbetar med hälsa och välbefinnande. Hon har fortfarande 
kontakt med sin före detta adept och deras relation har vuxit till en vänskap för livet.

Varför blev du mentor?
Bakgrunden är att jag var nyfiken på att träffa en kvinna från en annan kultur, 
med en annan bakgrund än min egen. Sedan visade det sig att min adept och jag 
trivdes väldigt bra tillsammans. Utbytet oss emellan blev fantastiskt spännande och 
berikande. Mina förväntningar på att vara mentor blev mer än uppfyllda. Jag har 
fått en vän för livet.

Vad har varit din största utmaning som mentor? 
Den största utmaningen var att hantera de motgångar som min adept mötte i sin 
strävan efter ett arbete i Sverige. Hon sökte hur många jobb som helst utan att ens 
komma på intervju. Med hennes utbildning och meritlista finns det bara ett sätt att 
tolka vad det berodde på. Därför var det viktigaste för mig att arbeta med hennes 
självförtroende och få henne att tro på sig själv. Utifrån mina tidigare erfarenheter av 
att vara mentor är detta också en tydlig skillnad i vad det innebär att vara mentor för 
en kvinna jämfört med en man. Mäns självförtroende behöver man inte jobba så hårt 
med, de tror oftast redan att de klarar allt. Männen behöver främst stöd för hur de tar 
sig till målet, man behöver inte säga till dem att tro på sig själva och ta för sig – det gör 
de ändå. Kvinnorna behöver däremot hjälp att bygga självförtroende och självkänsla. 
Framförallt om de ska bli arbetsledare – då måste man pusha dem lite extra för att de 
ska våga kliva fram. 

”Mentorskapet har gett 
mig en vän för livet och 
insikt i en annan kultur”

marie svanberg	är	f.d.	polis.	Idag	
driver	hon	Tenngården	Health	&	Home.
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deT saKnas en gemensam mall som passar alla mentorsrelationer. Ett konstate-
rande som vi redan har varit inne på. Även vilka situationer och dilemman som 
eventuellt uppstår varierar. Men, det finns trots allt en mängd erfarenheter på lyck-
ade och mindre lyckade tillvägagångssätt att lära av. Kännedom om vilka fallgro-
par man kan klampa ner i lägger en stabilare grund för relationen. Mentorskapets 
framgångsfaktorer handlar om att se utvecklingspotentialen i såväl relationen som 
hos den enskilde adepten, samtidigt som du är medveten om att problem kan upp-
stå. Ofta handlar det om att balansera mellan att vara personlig utan att bli privat, 
att pusha utan att driva på för hårt, att stötta utan att bli terapeut. Ett uppdrag som 
kan vara svårt emellanåt. Du kan behöva avsluta ett mentorskap om relationen inte 
fungerar eller om det visar sig att du inte är rätt person utifrån vilka behov adepten 
har. Genom att på förhand fundera över tänkbara framgångsfaktorer och fallgropar 
förbereder du dig på situationer som kan uppstå.

  
Framgångsfaktor: motivation
Varför? Både du som mentor och din adept måste känna er motiverade till men-
torskontakten. Att tacka ja för att man tycker att man borde blir aldrig bra. Relatio-
nen behöver tid och engagemang och det är därför viktigt att ni båda verkligen vill.  

Framgångsfaktor: relevant matchning
Varför? Adeptens behov och ambitioner måste vara förenliga med vad du har att 
ge i form av erfarenheter, kontakter och engagemang. Kom ihåg att olikheter i 
fråga om kön eller etnisk tillhörighet kan innebära betydelsefulla möjligheter för 
din adept. Kanske kan du som man öppna upp arenor och kontakter som vanli-
gen är svåråtkomliga för kvinnor. Eller så innebär din etniska bakgrund eller dina 
språkkunskaper att du har erfarenheter som en adept med en annan bakgrund med 
fördel skulle kunna ta del av. 

Framgångsfaktor: håll på era roller
Varför? Om mentorn och adepten blir allt för nära vänner under mentorsperioden 
kan det bli svårt för mentorn att ställa kritiska och utmanande frågor. Dialogen 
riskerar att bli relationsorienterad, snarare än utvecklingsorienterad. 

Framgångsfaktorer för mentorskap 
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Framgångsfaktor: mentorn är klar över vad rollen innebär
Varför? En oklar bild av vad mentorrollen innebär skapar osäkerhet om relationen 
och mentorns insatser. Mentorns uppfattning har stor betydelse för vilka förvänt-
ningar som adepten har på mentorskapet.

Framgångsfaktor: låt adepten göra merparten av jobbet
Varför? Det är lätt att mentorn, i största välmening, blir överbeskyddande och 
hjälper adepten med i stort sett allt. Då hindras adeptens utveckling och självstän-
dighet. Dessutom kan en mängd svar och lösningar, som adepten själv sitter inne 
med, utebli. 

Framgångsfaktor: tid för förberedelser, träffar och uppföljning
Varför? Var tydlig med vad du förväntar dig av din adept när det gäller förbere-
delser, hur lång tid du vill avsätta per möte och hur många gånger du anser att ni 
ska träffas, samt hur du förväntar dig att adepten följer upp mötena. Fundera även 
på dina uppgifter inför och efter träffarna, på hur lång tid du vill och kan avsätta 
för dessa. 

Framgångsfaktor: bestäm hur kontakt sker mellan träffarna
Varför? Kanske vill du att din adept ger dig regelbundna uppdateringar om hur det 
går? Kanske vill du ha begränsad kontakt mellan träffarna eller helst kontaktas via 
e-post och inte telefon? Hur kontakten ska se ut är såklart upp till dig och din adept 
att bestämma. Men tydlighet om på vilket sätt och hur ofta ni ska höras minskar 
eventuella kontaktsvårigheter och missförstånd. 

Framgångsfaktor: våga kommunicera
Varför? Kommunikation är såklart grunden för en lyckad mentorsrelation. I de fall 
då du och din adept kan ställas inför hinder är det viktigt att vara öppen för nya 
lösningar. Om din adept nyligen kommit till Sverige och har begränsade kunska-
per i svenska kan det ge upphov till missförstånd och frustration för er båda. Det 
finns en risk att man talar ned till någon som inte behärskar språket och förmodar 
bristande kompetenser. Men ofta förstår vi faktiskt ett nytt språk bättre än vi talar 
det. Ställ därför gärna frågor tills du är säker på att du och adepten förstått varandra 
korrekt. Försök att hitta en balans i hur du pratar och om vad för att adepten ska 
känna sig inkluderad. Om både du och adepten behärskar engelska kan det ibland 
vara bra träning att låta adepten berätta vad hon vill säga på engelska och därefter 
upprepa sig på svenska. Det ger trygghet för adepten att veta att du förstått, du vet 
att du uppfattat henne korrekt och du kan bistå med formuleringen på svenska.
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Erfarenheter av hinder som utlandsfödda 
kvinnor kan möta

när svårIgheter Uppstår i	en	mentorskontakt	kan	de	givetvis	se	olika	ut	och	ha	

skilda	orsaker.	Det	finns	generella	skillnader	i	de	utmaningar	kvinnor	och	män	ställs	inför	

på	arbetsmarknaden,	som	främst	har	med	kön	att	göra.	På	samma	sätt	möter	gruppen	

utlandsfödda	kvinnor	hinder	som	gruppen	med	utlandsfödda	män	inte	gör	i	samma	

utsträckning.	För	utlandsfödda	kvinnor	kan	deras	situation	påverka	mentorskapet	på	

olika	sätt.	Erfarenheter,	från	IKF:s	mentorprogram,	visar	att:

•	 Adepten	kan	känna	sig	ensam	i	Sverige	om	hon	inte	har	sin	familj	här,	saknar	socialt		

 nätverk eller vänner.

•	 Jobbsökande	utan	framgång	kan	leda	till	trötthet	inför	fler	ansökningar,	en	bitterhet		

	 mot	samhället	och	arbetsgivare	och	ett	lågt	självförtroende.

•	 Vissa	adepter	har	huvudansvar	för	hem	och	familj.	

•	 Det	händer	att	en	adept	har	en	kontrollerade	och	begränsande	partner.

•	 Kulturkrockar	och	anpassning	till	ett	helt	nytt	land	och	för	vissa	även	ett	nytt	klimat		

	 kan	vara	påfrestande.	

•	 Adepten	kan	möta	fördomar	och	diskriminering	även	utanför	arbetsmarknaden		

	 grundat	på	både	etnicitet	och	könstillhörighet.	Det	kan	röra	sig	om	stereotypa	bilder		

	 av	kvinnor	från	ett	visst	land	eller	kultur.	Att	möta	fördomar	kan	vara	psykiskt	påfres-	

	 tande	och	påverka	förmågan	att	söka	jobb..

•	 Adepten	kan	ha	förlorat	den	status	som	yrket	gav	i	hemlandet.	Hon	går	kanske	från		

	 att	vara	en	framgångsrik	akademiker	till	att	bli	en	arbetslös	invandrare	och	känna	sig		

	 som	en	andra	klassens	medborgare.	

•	 Adepten	kan	ha	det	svårt	ekonomiskt	och	på	grund	av	att	hon	inte	arbetat	i	Sverige,		

	 sakna	rätt	till	A-kassa.	Även	om	hon	är	gift	med	en	person	med	fast	inkomst	så	kan		

	 hon	ha	begränsat	med	pengar	att	använda	för	egen	del.	En	ständig	oro	för	sin	ekonomi		

	 kan	göra	att	hon	får	sämre	självförtroende	och	har	svårare	att	ha	tålamod	och		 	

	 hålla	sig	positiv	i	jobbsökandet.

•	 Adepten	kan	ha	en	felaktig	bild	av	hur	arbetsmarknaden	ser	ut	i	Sverige	och	överraskas		

	 	av	att	det	är	svårt	att	få	jobb.	Risken	finns	då	att	alla	negativa	besked	om	anställningar		

	 tolkas	personligt	och	som	att	det	beror	på	diskriminering,	även	om	det	generellt	är		

	 mycket	svårt	att	få	jobb	i	vissa	branscher.	
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Att	ställas	inför	hinder	kan	få	olika	effekt	för	adeptens	relation	till	mentorn.	Några	konse-

kvenser,	viktiga	att	vara	vaksam	på,	kan	vara	att:

•	 Begränsad	ekonomi	kan	hindra	vissa	aktiviteter	med	mentorn,	förslå	gärna	kostnads-	

	 fria	möten	och	be	gärna	adepten	komma	med	förslag	på	mötesplatser.

•	 Adepten	kan	vara	i	behov	av	annat	stöd,	men	finner	det	svårt	att	be	om	hjälp		 	

	 eftersom	hon	vill	vara	professionell	inför	mentorn.

•	 Adepten	kan	ha	andra	problem	som	gör	att	hon	framstår	som	oengagerad	trots		

	 att	hon	i	själva	verket	verkligen	vill	ha	en	mentor	och	ett	jobb.	

•	 Adepten	kan	hindras	att	delta	i	aktiviteter	på	kvällstid	på	grund	av	huvudansvar		

	 för	barn.	Kanske	vill	hon	inte	berätta	om	det	då	hon	vet	att	det	förväntas	att	man	

	 i	Sverige	delar	på	ansvaret.

•	 Adepten	kan	också	hindras	att	delta	av	sin	partner,	skämmas	över	detta	och		 	

	 därför	hitta	på	andra	anledningar	att	utebli.	Något	som	riskerar	att	tolkas	som		 	

	 ointresse	av	mentorn.	

Ett	sätt	att	upptäcka	och	hantera	de	här	situationerna	kan	vara	att	som	mentor	stämma	

av	hur	adepten	har	det	privat	och	att	föreslå	möten.	Det	kan	även	vara	en	idé	att	berätta	

om	andra	adepters	erfarenheter	och	hur	de	har	bemött	olika	dilemman.	Att	nämna	att	

det	finns	hinder,	men	givetvis	även	lösningar,	är	ett	sätt	att	bekräfta	att	det	är	öppet	för	

adepten	att	dela	med	sig	av	eventuella	försvårande	omständigheter.

om adepten behöver annan hjälp
Relationer	är	till	sin	natur	osäkra.	Vi	kan	inte	veta	på	förhand	hur	de	kommer	att	utveck-

las	eller	vad	personen	vi	möter	bär	på	för	erfarenheter	eller	problem.	Om	det	visar	sig	att	

din	adept	har	psykiska	besvär,	lider	av	trauman	eller	andra	upplevelser	som	begränsar	

eller	hindrar	mentorskontakten	bör	du	agera.	Det	kan	vara	svårt	att	exempelvis	föreslå	

en	terapeutkontakt.	Likafullt	kan	det	visa	sig	nödvändigt.	Fundera	över	och	var	tydlig	

med	hur	mycket	du	kan	och	orkar	stötta	din	adept	under	sådana	omständigheter.	Kan-

ske	finner	du	det	lämpligast	att	bryta	kontakten	eller	avvakta	till	ett	senare	skede.	Det	är	

helt	okej.	Bara	du	kan	sätta	dina	gränser.	

Även	missbruk	kan	komma	att	upptäckas	under	mentorskontakten.	Missbruk	kan	
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inte	accepteras	om	du	inte	är	mentor	inom	ett	program	som	vänder	sig	till	just	miss-

brukare.	Upptäcker	du	att	din	adept	har	ett	missbruksproblem	bör	du	avsluta	mentor-

skapet.	Risken	finns	att	du	annars	blir	medberoende.	I	missriktad	välvilja	riskerar	du	då	

att	förringa	missbrukets	allvar	och	anpassa	ditt	stöd,	beteende	och	din	handledning	

efter	missbrukaren.	Givetvis	kan	du	med	fördel	ge	adepten	tips	och	råd	om	var	hon	kan	

vända	sig	för	att	få	adekvat	hjälp.

stÖd och råd
Om	du	är	del	av	ett	mentorprogram	–	tveka	inte	att	be	ansvariga	om	stöd	

och	råd	om	det	uppstår	en	situation	som	väcker	osäkerhet!	Finns	det	andra	

personer	i	din	närhet,	kanske	med	erfarenhet	av	mentorskap	eller	de	uppkomna	

problemen,	går	det	givetvis	bra	att	rådfråga	även	dessa.	Kom	bara	ihåg	att	du	har	

tystnadsplikt	och	inte	får	avslöja	uppgifter	som	kan	spåras	till	din	adept.
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lisbeTh böhm är inte bara ideellt engagerad inom IKF. Hon är också verksam 
som mentor och coach genom företaget Effectus But Different AB. Det ideella 
mentorskapet är ett inspirerande och givande komplement till de professionella 
relationerna i näringslivet.

Hur ser arbetsgången ut för dig och dina adepter?
Efter att vi har blivit matchade brukar jag bjuda in till ett ganska informellt möte. 
Syftet är att vi presenterar oss för varandra och att jag får en första förståelse för vem 
personen är, hur det ser ut runt omkring henne, hennes nätverk och liknande. Och 
även att jag får en bild av vad personen vill åstadkomma och uppnå.  Därefter arbetar 
vi strukturerat med mål och delmål, jag brukar likna arbetsgången vid en trappa, att 
man växer i trappsteg. Trappan får inte vara för lång och brant. Den måste innehålla 
avsatser för vila och eftertanke. Jag ber ofta mina adepter att fundera över vad de gör 
på sin 70-års dag. Det är för att de ska se kopplingarna mellan de olika delarna i livet 
och att det finns drömmar och värderingar som man håller på att fullfölja. De trapp-
steg som vi tar tillsammans är en del av den resan.

Har du upplevt några dilemman som mentor?
Jag hade en adept som blev väldigt privat, där det kändes svårt att veta när jag skulle 
sätta gränser. Jag förstod ju att personen behövde prata, men lösningen blev att jag mar-
kerade att ”det här ska du nog prata med någon annan om”. Under en kortare period 
valde jag att se mig som en lyssnande medmänniska snarare än som en mentor. Som 
mentor kan man ibland råka lyfta på en sten och få insyn i delar av adeptens liv som 

”Jag vill att mina adepter 
funderar över vad de gör 

på sin 70-års dag”

 lisbeth Böhm driver	företaget	
Effectus	But	Different	AB
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hon borde få hjälp att lösa på annat håll. Det kan vara ett dilemma om personen inte 
är redo för att söka hjälp. Så det gäller att vara följsam, samtidigt som man är tydlig 
med gränserna för mentorskapet och den egna kompetensen. Ett bra sätt att ta sig förbi 
dilemmat är att prata med adepten om vad som ska hända när mentorsperioden är klar 
och fokusera på det. Men även att ge dem i läxa att fundera och känna efter kring olika 
frågeställningar tills nästa gång vi ses. Då brukar det komma väldigt bra svar som vi 
kan arbeta vidare med.
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Könsrelaterade dilemman och lösningar 

enligT svensK grundlag har alla människor lika värde och arbetet för mänskliga 
rättigheter är ett prioriterat område. Samtidigt är det som vi vet stora skillnader 
mellan vilka möjligheter och hinder du möter i livet, samhället och på arbetsmark-
naden beroende på vem du är. Många kvinnor, såväl med svensk som med utländsk 
bakgrund beskriver hur de stöter i så kallade ”glastak och glasväggar” på arbets-
marknaden. Hinder som de på olika sätt försöker ta sig förbi. Likaså har många 
mentorer uppmärksammat gemensamma mönster bland de kvinnliga adepternas 
upplevelser, situationer och beteenden som är viktiga att försöka förändra.

Följande dilemman och lösningar är vanligt förekommande på såväl arbets-
marknaden överlag som för adepterna specifikt:

Dilemma: härskartekniker
Inte sällan anklagar de som utsatts för härskartekniker sig själva för det inträffade. 
Att råka ut för härskartekniker tär på självförtroendet och självkänslan, hindrar ens 
utveckling och väg framåt i livet.
Lösning: Steg ett är att skapa medvetenhet om vad den som drabbats utsatts för 
– och förtydliga att det inte har med personen som individ att göra. Steg två är be-
möta härskarteknikerna när de sker genom att synliggöra, förklaraoch påtala dem. 
Det tredje steget är att föregå med gott exempel och uppmärksamma och bekräfta 
andra. Syftet är att påverka jargongen och det sociala klimatet i positiv riktning.

Dilemma: bristande självkänsla och självförtroende
Det är vanligt att kvinnor aldrig blir riktigt nöjda med sina prestationer. De anser 
istället att de borde gjort mer eller nått längre. Det är också vanligt att de lyfter fram 
sådant de inte kan, framför det de kan. 
Lösning: Be adepten beskriva vad det innebär att vara nöjd och ge exempel på till-
fällen då hon varit nöjd med sig själv och sin prestation. Gå igenom hennes starka 
och svaga sidor, vad hon är bra respektive mindre bra på – såväl personligt som 
kunskapsmässigt. Uppmuntra hennes starka sidor och lyft fram det hon är bra på. 
Gör en prioriteringslista för de svaga sidorna. Vad är viktigt för henne att bearbeta, 
vad är mindre viktigt? Gör henne uppmärksam på möjligheten att själv välja vad 
andra ska veta om hennes kvalifikationer, förmågor och kompetenser. 



48

Dilemma: överprestation
Många välutbildade och högpresterande kvinnor är överambitiösa. I strävan efter 
acceptans, karriärutveckling och kvalificerat arbete tenderar de att överarbeta upp-
gifter de tar sig för. 
Lösning: Vilken är den förväntade nivån för genomförandet av uppdraget? Fun-
dera över när det är strategiskt bra för adepten att leverera mer än vad som efter-
frågats. Det är viktigt att adepten lär sig prioritera bland uppgifter och prestationer 
och att spara guldkornen till utvalda tillfällen. 

Dilemma: svårt att förlåta sig själv för misstag och fel
För en del är det svårt att inte anklaga sig själv för sina misstag eller fel. Oavsett om 
dessa begåtts i privat- eller arbetslivet förstoras ofta det inträffade. 
Lösning: Adepten behöver lära sig hur hon kan vända sina misstag till konstruktiva 
erfarenheter. När hon berättar om begångna fel eller misstag kan du be henne fun-
dera över vilka viktiga kunskaper och slutsatser som de resulterat i. 

Dilemma: saknar kvinnliga förebilder
Det är sällan adepterna har kvinnor som förebilder. Rollmodeller att se upp till 
och inspireras av är viktiga. Kvinnliga förebilder kan stärka självförtroendet och 
vetskapen att det går att lyckas med sina målsättningar. 
Lösning: Stötta adepten i att hitta förbilder – främst kvinnor, men även män. Kom 
ihåg att du som mentor ofta blir en viktig förebild för din adept. 

Dilemma: bristande kontakter och nätverk
Många kvinnor, framförallt om de nyligen har flyttat till Sverige, har bristfälliga 
kontakter och nätverk vilket begränsar möjligheterna till nytt jobb och att driva 
igenom nya idéer eller affärsrelationer. 
Lösning: Bjud på ditt nätverk. Ta med adepten på möten och nätverksträffar. Upp-
muntra henne att boka in lunch eller möten med intressanta personer – gärna 
minst en gång i veckan. Tipsa om intressanta nätverk i vilka adepten kan bli med-
lem. 

Dilemma: svårt att ställa krav
Det är vanligt att kvinnor har svårt att ställa tillräckliga krav på arbetsgivare gäl-
lande såväl arbetsvillkor som löner. De är nöjda med att alls ha fått ett jobb. 
Lösning: Be adepten att undersöka vilka företag som uppmuntrar och verkar för 
bra arbetsvillkor, för jämställdhet och mångfald. Uppmuntra adepten att ställa frå-
gor vid anställningsintervjuer om hur företagen arbetar med frågorna. 
Be adepten att undersöka vad löneläget är för personer med hennes kompetens 
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och erfarenhet. Inför lönesamtal kan du hjälpa henne att förbereda hur hon ska 
förhandla.  

Dilemma: svårt att ta pauser och vara ledig
Att ständigt gå på högvarv, överprestera och ställa stora krav och förväntningar på 
sig själv ökar markant risker för negativ stress och utbrändhet. Kvinnor är överre-
presenterade i statistiken för personer som så kallat ”gått i väggen”. Vägen tillbaka 
kan vara mycket lång och besvärlig. 
Lösning: Var uppmärksam på om din adept har svårt att ta pauser och vara ledig. 
Visar hon tecken på negativ stress och utbrändhet? Diskutera vad du sett med din 
adept och fråga hur hon tänker om dina reflektioner. Be adepten berätta vad som 
får henne att slappna av, vad hon tror skulle underlätta pauser eller ledighet utan 
stresskänslor. Att sedan öva på dessa aktiviteter kan bli adeptens nästa uppgift. 

tIps! 
Charlotta	Wikström,	civilekonom	och	Special	Advisor	i	Mentor4research-	IVA/

Vinnovas	mentorprogram,	skriver	om	mentorskap	och	duktiga	flickor.	Hon	lyfter	

fram	ett	antal	relationsfrågor	och	övningar	till	både	mentorer	och	adepter	om	

hur	duktighetsfällan	kan	undvikas.	

Företagaren	och	författaren	Lars	Einar	Engström	uppmärksammar	i	boken	

En sexists bekännelser hur	kvinnor	konsekvent	diskrimineras	och	ges	sämre	

förutsättningar	att	göra	karriär	och	nå	framgång	i	arbetslivet.	I	uppföljaren	

Sexistens karriärhandbok för unga kvinnor	ger	han	tips,	baserade	på	sina	

erfarenheter	som	mentor,	om	hur	unga	kvinnor	kan	nå	framgång	på	en	

ojämställd	arbetsmarknad.	

Läs	mer	på:	www.sexisten.se
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Härskartekniker

Begreppet härsKarteKnIKer är	myntat	av	den	norska	politikern	och	socialpsykolo-

gen	Berit	Ås.	Härskarteknikerna	beskriver	fem	handlingar	som	tillsammans	upprätthåller	

ett	subtilt	maktsystem.	Det	är	vanligt	förekommande	mobbingtekniker	som	kan	drabba	

vem	som	helst,	men	forskning	visar	att	främst	kvinnor	utsätts.	Detta	beror	på	att	kvinnor	

generellt	har	mindre	makt	och	inflytande	i	samhället	än	män.	Härskarteknikerna	utövas	

som	såväl	medvetna	som	omedvetna	handlingar.	

det rÖr sIg om:

osynliggörande	-	Olika	sätt	att	få	den	som	talar	att	känna	att	hon/han	inte	blir	hörd	

eller	uppmärksammad.	Till	exempel	att	gäspa,	börja	tala	om	något	annat,	bläddra	i	pap-

per,	plocka	fram	telefonen.	

Förlöjligande	-	När	någon	gör	sig	lustig	på	en	annans	bekostnad	med	hänvisning	till	

exempelvis	kön,	nationalitet,	etnicitet	eller	liknande.	

Undanhållande av information	-	När	avgörande	beslut	fattas	och	information	utbyts	

i	sammanhang	där	inte	alla	kan	delta	på	lika	villkor,	till	exempel	i	bastun	eller	över	en	öl	

efter	jobbet.	

dubbelbestraffning -	Hur	man	än	väljer	blir	det	fel!	Till	exempel	när	kvinnor	som	satsar	

på	karriären	antas	försumma	barnen,	när	kvinnor	som	stannar	hemma	förmodas	vara	

undertryckta	av	mannen.	

påförande av skuld och skam	–	Att	få	den	som	känner	sig	utsatt	att	tro	att	det	är	hen-

nes	eget	fel	att	situationen	uppstått.	Hon	säger	dumma	saker	på	mötena	–	därför	lyssnar	

ingen,	vet	inte	hur	man	tar	tillvara	på	information	-	därför	får	hon	inte	del	av	den.	

Källa:	Berit	Ås	(1992)

motstrategIer Exempel	på	motstrategier	och	bekräftartekniker,	

kopplade	till	de	olika	härskarteknikerna,	hittar	du	på:	www.jamstallt.se under	

fliken	material.	Du	kan	också	söka	på	orden	”härskar-	och	bekräftartekniker”	på	

internet.
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inger bengTson-ehinger har sedan tidigt 80-tal varit mentor i en rad olika sam-
manhang. Genom åren har hon sett en tydlig förändring av mentorskapets funk-
tion. Tidigare var adepten främst intresserad av att höra mentorn berätta och ge 
svar. Nu handlar det mer om att mentorn förväntas lyssna, ställa utvecklande frågor 
och bidra med erfarenheter vid behov. 

Vad är viktigt att tänka på som mentor? 
En mentor skall försöka svara mot de förväntningar som adepten har – även om man 
givetvis måste försöka avgöra vad som är rimligt. Mitt motto är ”Jag ställer upp på det 
du säger att du behöver om jag kan och kompletterar med det som jag ser att du behö-
ver.”  Det viktigaste för mig är att alltid vara tydlig och att adepten känner förtroende. 
Att de känner sig säkra på att det de berättar stannar hos mig om de inte uttryckligen 
bett om annat.

På vilket sätt har jämställdhet med mentorskap att göra? 
Kunskap om jämställdhetsfrågor anser jag är absolut nödvändigt för en mentor. Fram-
förallt unga kvinnors situation i samhället och arbetslivet är på många sätt bedrövlig. 
Som branschstrateg ser jag att tjejer sällan informeras om möjligheten att arbeta eller 
erbjuds tjänster inom så kallade manliga yrken. Vi har drygt fyratusen olika yrken i 
Sverige. Väldigt förenklat kan man säga att kvinnor i Sverige väljer mellan åtta yrken 
medan män åtminstone har femtio som de anser är möjliga. Jag försöker förbereda de 
kvinnor jag möter på att: ”tro inte att det är jämställt och att du blir bedömd och be-
handlad på samma villkor som män”. Många tror dessvärre att jämställdheten redan 

”Det viktigaste i 
relationen mellan mentor 
och adept är tydlighet och 
förtroende”

Inger Bengtson-ehinger, 
branschstrateg	på	Arbetsförmedlingen
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är fixad. 
Jag möter många unga kvinnor som inte känner till härskarteknikerna, men när 

jag berättar så är det ofta mycket som klarnar om varför de blivit behandlade och be-
mötta som de blivit. Det finns hela tiden en underton gentemot kvinnor om att det är 
deras eget fel om de inte lyckas. Det förväntas att de ska skämta bort saker som egentli-
gen är könsdiskriminerande. Det är viktigt att rusta dem för att möta och hantera det 
här för att kunna klara sig bra. 
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lena Wemar har varit verksam inom Sveriges Television sedan 1995. Engage-
manget för jämställdhet och mångfald är en viktig del av yrkeslivet. Framförallt 
i perioder då hon haft personalansvar och arbetat med rekrytering har frågornas 
betydelse varit särskilt tydliga. Att visa på bredden bland de anställda och vad de 
bidrar med är värdefullt så väl på den enskilda arbetsplatsen som för samhället.

Varför blev du mentor? 
När jag tänker på hur jag själv tagit mig fram i livet och inom jobbet så är det med 
hjälp av några otroligt viktiga nyckelpersoner. Jag vet hur värdefullt det är att ha ett 
bra nätverk. Yrkeslivet är så viktigt för att man ska känna att man är någon och en 
del av något. Genom att vara mentor kan jag konkret peppa och hjälpa någon en bit 
på vägen.

Vad är svårast med att vara mentor? 
Det är när adepten har höga förhoppningar om snabba framgångar. Då finns det en 
risk att relationen mellan henne och mentorn kan skära sig. För även om man har 
pratat om ömsesidiga förväntningar och om vad man kan uppnå tillsammans, kan det 
vara svårt för både adepten och mentorn att acceptera hur lång adeptens startsträcka 
ibland kan vara. Särskilt om det är en adept som nyss kommit till Sverige och varken 
har språket, ett nätverk eller kunskap om hur samhället fungerar. Men jag kan också 
bli frustrerad över att omgivningen inte alltid är tolerant för att en person exempelvis 
har en brytning – att de inte kan se att det finns något så värdefullt i att vi har en 
mångfald inom olika organisationer och inom media som väger upp att språket kanske 

”Man måste våga öppna 
upp för olikheter”

lena Wemar, redaktör	inom	SVT	
Kommunikation
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inte är helt perfekt. Att de får något annat istället och hur berikande det är. Man 
måste våga öppna upp för olikheter. 
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Del 2. 
Genomförandet 
– från första till sista mötet

Mentorskapsprocessen 
vilKa Krav sTäller processens olika delar på mentorn? Modellen visar hur re-
lationen, mellan den första och sista träffen, påverkas av en mängd faktorer. Det 
främsta arbetsredskapet under mentorskapets gång är det aktiva lyssnandet och 
öppna och inkluderande frågor. Men det är även centralt att behålla kunskapen 
om normer och människors olika förutsättningar och villkor i åtanke.  Det kan 
handla om att:

Öka medvetenheten och kunskapen om villkor i samhället och arbetslivet 
för kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund än svensk. Det ökar 
förståelsen för din adepts förutsättningar och ger chans att anpassa ert 
arbete för att möjliggöra förändring. 

Fundera över dina egna föreställningar och antaganden. Det är vanligt att 
vi drar förhastade och förenklade slutsatser om människor som, åtmins-
tone till det yttre, inte liknar oss själva. Gör du förutfattade antaganden 
om din adept? Vanligt är att man exempelvis utgår från att personer är 
heterosexuella till dess att motsatsen bevisas, att de inte är funktionshin-
drade om det inte är fysiskt synligt eller att någon på grund av etnisk 
tillhörighet har en viss tro.  

Fundera över varför du ställer vissa personliga eller privata frågor. Vilka är 
relevanta för mentorsrelationen? Har de betydelse för adeptens möjligheter 
att nå sina mål? Vilka frågor speglar dina föreställningar eller nyfikenhet 

!

!

!



58

IKF:s mentorsKapsprogram löper	vanligen	över	ett	år.	
Mentorerna	träffar	under	den	perioden	sina	adepter	mellan	10	och	12	tillfällen,	

cirka	1½	timme	åt	gången.
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– från första mötet till det sista.
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sKyll Inte på KUltUr!
När	mentorn	och	adepten	har	olika	etniska,	religiösa	eller	kulturella	bakgrunder	

och	det	uppstår	missförstånd	eller	meningsskiljaktigheter	är	det	lätt	att	

lägga	skulden	på	kulturskillnader.	Troligare	har	situationen	med	helt	andra	

omständigheter	att	göra.	Vi	tillskriver	lätt	de	kulturella	skillnaderna	större	

betydelse	än	de	faktiskt	har.	

Fråga	därför	gärna	dig	själv	om	dina	slutsatser	kan	hända	är	förhastade.	Bygger	

de	på	föreställningar	om	adeptens	bakgrund?	Hade	du	gjort	samma	slutsats	om	

adepten	hade	samma	etniska,	kulturella	och	religiösa	bakgrund	som	du	själv?	

Försök	att	uppmärksamma	i	vilka	sammanhang	och	varför	du	använder	kultur	

som	förklaring.	

Källa:	Gillis	Herlitz	(2007)	

om adepten som person? Hade du ställt samma frågor till en kvinna med etnisk 
eller kulturell svensk bakgrund? Fundera över när och hur du ställer personliga 
och privata frågor och var lyhörd för om adepten upplever dina frågor som allt för 
närgångna. 
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Det första mötet

vid deT FörsTa möTeT lägger ni grunden för er relation, börjar lära känna varandra 
och får möjlighet att lägga upp en plan för vad ni ska göra tillsammans. Det är inte 
fel att så tidigt som möjligt prata om vilka ramar som ska gälla för er relation. För-
utsättningarna för tillit underlättas när det finns en gemensam överenskommelse. 
Vissa mentorer och adepter väljer att upprätta ett skriftligt kontrakt, andra nöjer sig 
med att anteckna vad man gemensamt kommit fram till.

det är Bra att gå Igenom:

Antal möten. Avtala hur många möten ni vill ha under mentorsperioden.

Tid för mötena. Planera redan vid första mötet in datum och tidpunkt för när ni 
ska träffas, samt hur lång tid ni avsätter för mötena. 

Plats för mötena. Platsen för mötena behöver inte alltid vara den samma. Viktigast 
är att det finns möjlighet att fokusera på samtalet. Ibland kan exempelvis en prome-
nad fungera bra som utgångspunkt för mötet.

Sekretess. Var tydlig med att det som sägs vid mötena stannar mellan er om inget 
annat avtalats.

Förberedelse inför mötena. Både adept och mentor behöver förbereda mötena. 
Be gärna din adept att meddela om det är något särskilt som hon vill prata om. 
Fundera över fokus och mål och gå igenom anteckningarna från föregående möte. 

FÖrBeredelseFrågor till	mentorn	och	adepten	inför	första	

mötet:	

•	 Vad	ska	vi	prata	om?	

•	 Vad	kan	jag	förvänta	mig?	

•	 Vad	gör	jag	om	det	inte	fungerar	bra?	



61

För anteckningar. Både mentor och adept bör föra anteckningar om vad ni talar 
om vid varje möte. Det är annars lätt att glömma vad som tagits upp, vilka upp-
gifter som adepten fått till nästa gång och vad som behöver göras. Det är även bra 
om du ber adepten att föra logg under tiden mellan träffarna. 
Läs mer om att föra logg på sidan 86-87.

Kommunikation. Hur ska kommunikationen mellan mötena se ut? Föredrar ni 
att kontakta varandra via e - post, telefon, mobiltelefon, sms eller annat? Hur får 
ni lättast tag i varandra om exempelvis ett möte behöver ställas in eller om adepten 
behöver ditt råd i någon fråga.  

Uppgifter mellan träffarna. Kom gärna överens med adepten om vad hon ska 
göra mellan träffarna. Det kan vara att ringa ett visst samtal, besöka en nätverksträff 
eller fila på sitt CV. Uppgifterna följs sedan upp när ni ses igen. 
På sidan 80-81 hittar du förslag på hur ett mentorskontrakt kan se ut. 

exempel på Frågor till	adepten	vid	det	första	mötet:

•	 Vem	är	du?	

•	 Vad	har	du	för	bakgrund?	

•	 Vad	har	du	för	drivkrafter?	

•	 Vilka	är	dina	tydligaste	egenskaper?	

•	 Vilka	är	dina	styrkor?

•	 Vad	vill	du	bli	bättre	på?	

•	 Vad	är	anledningen	till	att	du	sökt	en	mentor?	

•	 Vilka	är	dina	förväntningar	på	resultatet	av	mentorskapet?

•	 Vilka	är	dina	förväntningar	på	mig?		

•	 Har	du	mål	för	vad	du	vill	uppnå	under	vår	tid	tillsammans?	

•	 Vilka	frågor	vill	du	att	vi	ska	prata	om	under	våra	möten?	

•	 Har	du	några	önskemål	om	aktiviteter?	
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Relationen är i gång – samtalens olika faser

nu börJar arbeTeT på riKTigT. Samtalen bygger på att mentorn guidar adepten 
till att formulera mål och delmål och hur dessa, med hjälp av olika aktiviteter och 
uppgifter, kan uppnås.

mentorn sKa: 

•	 ha	överblick	över	processen

•	 vara	samtalspartner

•	 vara	inspiratör,	kunna	peppa	och	uppmuntra

•	 träna	och	utmana	adepten	genom	reflexiva	frågor,	uppgifter	och	övningar

Mentorns roll varierar under mötets och mentorskapets olika faser. Det är viktigt 
att ha överblick på processen i helhet och de enskilda faserna. Det finns en rad mo-
deller för mentorssamtal att inspireras av. Några är tidskrävande och detaljstyrda. 
Andra innehåller främst övergripande strategier för att driva utvecklingen framåt i 
samtalen. Exempel på det sistnämnda är trestegsmodellerna som kan fungera som 
ram för ett helt möte, men även för olika faser. Modellerna är snarlika men ger sam-
tidigt olika möjligheter att arbeta med samtal som redskap för utveckling. Givetvis 
kan de kombineras och förändras efter dina och din adepts önskemål.

FÖrslag på samtalsämnen 
•	 Milstolpar	i	adeptens	liv 

•	 Faktorer	som	tidigare	skapat	framgång

•	 Drömmar	och	visioner	

•	 Kortsiktiga	och	långsiktiga	mål

•	 Möjligheter	för	att	nå	målen	och	hur	de	kan	användas	på	bästa	sätt

•	 Hinder	för	att	nå	målen	och	hur	de	kan	hanteras	på	bästa	sätt

•	 Mod

•	 Balans	

•	 Konflikthantering

•	 Viktiga	vägval

•	 Gränser	och	begränsningar
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exempel: rådgIvnIng

Steg 1: Lyssna. Adepten presenterar vad hon vill samtala om.
Steg 2: Samtala. Dialog mellan mentor och adept där de belyser och diskuterar 
frågan. 
Steg 3: Rådgiva. Samtalet avslutas med att mentorn, eventuellt tillsammans med 
adepten, samlar upp trådarna och ger förslag på åtgärder. 

exempel: BeslUta

Steg 1: Definiera. Mentorn ger sin bild av adeptens behov. Tillsammans klargör 
de målet för samtalet. 
Steg 2: Beskriv. Situationen eller temat utforskas. Faktiska förhållanden och 
nuläget klargörs. Fokus är att beskriva, tolka och förstå. 
Steg 3: Besluta. Mentorn och adepten diskuterar olika lösningar och alternativ. 
Adepten får i uppgift att ta ansvar för nästa steg. 

exempel: planera 

Steg 1: Klargöra. Adepten beskriver en situation eller händelse som hon upplevt 
den. Mentorn avslutar med att presenterna en summering av hur adepten upp-
fattats, varpå adepten godkänner eller korrigerar tolkningen.    
Steg 2: Utvidga perspektiven. Mentorn hjälper adepten att vidga perspektiven 
för att se vilka möjligheter som står till buds och vilka hinder som måste övervin-
nas. Steget avslutas med att de gemensamt formulerar konkreta mål. 
Steg 3: Planera. Mentorn och adepten upprättar en plan för hur målen ska nås. 
Vad ska göras, i vilken ordning och när? Vilka insatser krävs av mentorn respek-
tive adepten? 

Källa: Petter Mathisen (2009)

vIsItKort!
Se	till	att	din	adept	skaffar	visitkort	och	lär	henne	att	dela	ut	det	till	så	många	

personer	som	möjligt.		Att	ha	och	dela	ut	visitkort	är	ett	steg	i	adeptens	resa	mot	

ett	större	nätverk.	Varje	person	kan	vara	en	potentiell	samarbetspartner,	kund	

eller	arbetsgivare	eller	har	kanske	värdefulla	kontakter.	
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FÖrslag på aKtIvIteter
•	 Ta	med	adepten	på	arbetsmöten	och	nätverksträffar

•	 Gör	studiebesök	på	arbetsplatser

•	 Gå	på	teater	eller	bio

•	 Skriv	CV

•	 Skriv	jobbansökningar

•	 Lista	viktiga	personer	att	boka	möten	med

•	 Gör	en	affärsplan

•	 Träna	på	hur	en	anställningsintervju	kan	gå	till

•	 Träna	på	hur	ett	lönesamtal	kan	gå	till

•	 Träna	på	presentationer	

•	 Träna	på	mötestekniker
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Det sista mötet – ett viktigt avslut 

vid erT sisTa möTe är det viktigt att ni gemensamt samlar upp och sammanfattar 
processen, kanske tittar tillbaks i adeptens eventuella loggbok och pratar om ut-
vecklingen och eventuella förändringar.  Både mentorn och adepten ska få möjlig-
het att ge sina synpunkter på förloppet, utbytet och måluppfyllelsen. Fyll gärna i 
utvärderingsscheman inför ert sista möte och ha detta som underlag för samtalet. 

vIKtIga pUnKter vId det sIsta mÖtet: 

•	 Har	mentorprogrammets	övergripande	målsättning	uppnåtts?	

•	 Har	adeptens	målsättningar	uppnåtts?	

•	 Har	andra	positiva	förändringar	skett?

•	 Vad	har	fungerat	bra,	respektive	mindre	bra,	under	mentorsprocessen?	

•	 Hur	ser	adepten	på	mentorns	insats?	Vad	har	varit	bra	och	vad	kunde	göras		 	

	 bättre?	

•	 Hur	ser	mentorn	på	adeptens	insats?	Vad	har	varit	bra	och	vad	kunde	göras		 	

	 bättre?	

•	 Vad	har	betytt	mest	för	adepten?	

•	 Vad	har	gjort	störst	intryck	på	adepten/mentorn?	

•	 Vad	minns	mentorn	respektive	adepten	bäst?	

•	 Vilka	är	adeptens	tre	viktigaste	lärdomar?	

•	 Vilka	råd	kan	adepten	ge	mentorn	för	att	han	eller	hon	ska	bli	ännu	bättre	framöver?	

•	 Vilka	råd	kan	mentorn	ge	adepten	inför	framtiden?	

•	 Vill	ni	ha	en	fortsatt	relation	och	hur	ska	denna	i	så	fall	se	ut?	

Se förslag på utvärderingsschema på sidan 87-88.

tIps! 

Det	kan	vara	givande	för	adepten	om	du	skriver	ett	brev	till	henne	att	överlämna	

vid	ert	sista	möte.	I	brevet	kan	du	beskriva	dina	reflektioner	om	hennes	

utveckling,	vad	mentorskapsprocessen	gett	dig	och	önska	lycka	till	inför	

framtiden.	Det	kan	även	vara	givande	att	tillsammans	titta	igenom	loggböckerna	

för	att	få	en	tydlig	bild	av	den	resa	som	mentorskapsprocessen	inneburit.	Det	är	

annars	lätt	att	glömma	hur	mycket	som	faktiskt	hänt.	
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vid deT FörsTa möTeT ber Eva Östling Ollén adepten att skriva ner sina förvänt-
ningar på mentorskontakten. Utan att läsa sparar Eva anteckningarna till mentor-
programmets sista träff. När adepten återfår sina initiala funderingar ges samtidigt 
en möjlighet att reflektera över den gemensamma resan. Vilka förväntningar har 
infriats? Och har målbilden kommit att förändras? Tillbakablicken stärker inte 
minst adeptens tro på den egna förmågan att utvecklas.

Hur är en bra mentor?
Det är viktigt att adepten förbereder olika punkter som hon vill ta upp vid mötena. 
Mentorns ansvar är därefter att hålla styrfarten uppe, att se till att samtalen blir struk-
turerade och professionella. En bra mentor måste även kunna hjälpa adepten att hitta 
sina egna styrkor och vara lyhörd för vad som sägs mellan raderna.

Hur ser du på relationen mellan jämställdhet och mentorskap? Hänger det 
ihop?
Jag har haft förmånen att ha ledande positioner under en längre tid och har självklart 
råkat ut för tillfällen då synen på kvinnor i ledande befattningar har lyst igenom eller 
varit helt uppenbara. Det är alltid tråkigt att råka ut för det, men det är fighter man 
måste ta, annars blir det aldrig någon förbättring. Som mentor har jag möjlighet att 
hjälpa andra kvinnor att tackla problem som man som kvinna kan möta i arbetslivet. 
Mentorskapet ger mig chans att förändra attityder och pusha för förändring. Kvinnor i 
Sverige har fortfarande inte den lön och de rättigheter som vi borde ha.

”Mentorskapet är en 
promenad som man gör 
tillsammans”

eva Östling ollén, VD	för	Sveriges	
hotell-	och	restaurangföretagare
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monica nihlöF har arbetat inom Swedbank i många år. Under tio av dessa har 
hon befunnit sig i Rosengård, en stadsdel i Malmö med hög andel invånare med 
utländsk bakgrund, och informerat om bankens uppdrag och tjänster. Erfarenhe-
terna visar hur viktig mångfalden är för ett samhälle, men även hur fördomar kan 
sätta käppar i hjulet för människor.

Varför är det viktigt med mentorskapsprogram? 
Anledningen till att jag blev mentor var att jag såg så många kompetenta kvinnor med 
utländsk bakgrund som hade svårigheter att hitta vägar in i det svenska samhället och 
få ett kvalificerat arbete. Har man utländsk bakgrund och ett utländskt klingande 
namn så har man världens berg att klättra uppför. Är man dessutom tjej är berget 
ännu högre. Det största problemet för min adept var att hon, trots alla jobbansök-
ningar, aldrig ens kom till intervju. Hon fick inte chans att sälja in sig själv och kom 
därför inte vidare. Mentorprogrammet blev världens chans för henne. Mycket handlar 
om att stärka de här tjejerna till att verkligen tro på att ingenting är omöjligt.

Vad kunde du bidra med som mentor?
Min adept behövde någon som öppnade dörrar till det svenska samhället och kunde 
lära henne allt från sociala koder och klädkoder till vad man pratar om på fikaraster. 
Det var väldigt grundläggande vardagskunskap om det svenska samhället som hon 
behövde. Jag tog ofta med min adept på möten. Det intressanta för henne var oftast 
inte innehållet utan att studera de sociala koderna. Jag hjälpte henne att slipa på sitt 
CV och gav henne tips om var hon kunde söka jobb. Sedan träffades vi alla, mentorer 

”Man har två öron och 
en mun. Det finns en 

anledning till det”

monica nihlöf arbetar	på	
Swedbank	Fosie
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och adepter, ett par gånger. Det var väldigt bra eftersom vi som var mentorer fick 
kännedom om varandras adepter och deras kompetenser. Då kunde vi rekommendera 
dem när vi såg potentiella öppningar. Adepterna behövde ju någon som kunde öppna 
dörrar. Många av dem stod rätt ensamma utan familj eller andra kontakter. Så det 
var det de behövde.



69

Fyra redskap som underlättar processen

1. målFormUlerIng

Tydliga mål är viktigt för att mentorsförloppet ska bli så effektivt och utvecklande 
som möjligt. Målet kan vara klart och uttalat från första början, men också ut-
vecklas eller förändras under mentorsprocessen. För att bli hanterbart behöver det 
övergripande målet brytas ner i delmål. 

Det är viktigt att målen utgår från adeptens situation, perspektiv och förutsätt-
ningar. De ska tydliggöra vad hon vill sträva efter och förverkliga. Det är också av 
betydelse att målen formuleras så att både mentor och adept vet vad de arbetar för 
och när det har uppnåtts. 

Mentorns uppgift är även att vara tydlig mot adepten om målen är orealistiska 
inom ramen för mentorskapet. Ni får då diskutera er fram till och formulera mål 
som är mer realistiska. Det övergripande målet för mentorskapet kan mycket väl 
vara ett delmål i en större, mer långsiktig plan.

att FormUlera mål
•	 Begränsa.	Ha	inte	för	många	mål	på	samma	gång.	

•	 Formulera	tydliga	mål.	Både	mentor	och	adept	måste	veta	vad	som	gäller.

•	 Formulera	realistiska	mål.	Målen	måste	matcha	adeptens	situation,		 	

	 möjligheter	och	resurser.

•	 Formulera	en	tidsram.

•	 Bryt	ner	i	delmål.

•	 Målen	bör	vara	mätbara	och	kopplas	till	konkreta	handlingar.	

•	 Måluppfyllelsen	måste	vara	synlig.	Det	måste	stå	klart	vilka	tecken,	signaler		

	 och	förhållanden	som	bekräftar	att	målet	är	uppnått.		

•	 Målen	måste	vara	möjliga	att	justera	eller	ändra	vid	behov.	

Källa:	Petter	Mathisen	(2009)	
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2. logg

Att föra logg är ett sätt att komma ihåg och bearbeta tankar och händelser. Det är 
ett stöd för adepten för att hålla fokus på målen och den egna utvecklingen. Det 
ger möjlighet att metodiskt analysera nyvunnen kunskap och erfarenhet. Loggen är 
även ett bra underlag för att följa upp vad adepten uppnått under mentorsförlop-
pet. 

En logg kan vara allt från standardiserade scheman till anteckningar i fritext. 
Särskilt viktigt är det att adepten för logg, men även mentorn kan med fördel föra 
anteckningar om hur adeptens utveckling upplevs. 

loggen är: 

•	 en	informationskälla	som	adepten	kan	använda	under	samtalen

•	 en	plats	där	adepten	samlar	reflektioner	och	tankar	från	och	mellan	samtalen	

•	 dokumentation	för	att	följa	adeptens	utveckling

•	 en	hjälp	för	att	formulera	samtals-	och	uppgiftsunderlag	inför	mentorsträffarna

3 samtalsUnderlag 

Be adepten att ta fram underlag inför nästa träff. Det kan vara anteckningar kring 
ett problem eller tema som hon vill prata om. Underlaget behöver inte vara mer 
omfattande än några enstaka meningar, men kan vara viktigt för ert fokus och 
engagemang. Det är bra om du som mentor får ta del av underlaget och hinner 
förbereda dig ett par dagar innan ert möte. Arbetet med att utveckla samtalsunder-
lag påbörjas redan i slutet av varje möte. Mentorn och adepten samlar upp vad de 
pratat om och diskuterar vad som kan vara en god fortsättning. Vad behöver följas 
upp, när och hur? Vad ska göras till nästa gång? 

tIps! 
Herbert	Felixinstitutet	lät	adepterna	i	deras	mentorprogram	föra	logg.	

Om	du	är	nyfiken	på	vad	adepterna	skrev	finns	texterna	att	läsa	på	www.

herbertfelixinstitutet.se.	Kika	under	fliken	Herbert	Felix	växthus.	

Behöver	du	eller	din	adept	inspiration	för	att	föra	logg?	Se	förslag	på	mall	på	

sidan	86.	
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spela In!
Har	din	adept	svårt	att	uttrycka	sig	i	skrift?	Be	henne	att	skriva	nyckelord	

utifrån	listan	med	frågor.	Du	kan	också	hjälpa	henne	att	spela	in	en	muntlig	

självreflektion.	De	flesta	mobiltelefoner	har	idag	en	inspelningsfunktion.	Tänk	

på	att	inspelningen	inte	bör	vara	längre	än	cirka	en	minut.	Är	det	för	långt	är	

chansen	att	den	kommer	till	användning	mindre.	Inspelning	är	också	effektivt	

för	adepter	som	lär	sig	svenska.	Det	ger	möjlighet	att	höra	hur	hon	språkligt	

utvecklats.	Det	blir	på	så	vis	även	ett	effektfullt	redskap	för	adepten	att	

uppmärksamma	sina	framgångar.

4 läxa

Tiden mellan träffarna är viktig för adeptens utveckling. Det är under dessa perio-
der som hon testar det ni diskuterat, tar reda på mer information, tar nya kontakter 
och får nya idéer, upplevelser och reflektioner. För att stimulera processen kan du 
ge adepten ”läxa” mellan mötena. Det kan vara uppgifter av olika slag. Exempelvis 
frågeställningar som hon ska ägna särskild uppmärksamhet, personer att kontakta 
och boka möten med eller information att samla in.
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Att ställa frågor

genom dina Frågor kan du styra adeptens fokus på den situation som diskuteras. 
Det bidrar till att fasthålla dagordningen och ger adepten utrymme att komma till 
insikt om hur behovet ser ut och kan åtgärdas. Men frågor kan både begränsa och 
öka möjligheterna att ge ärliga och öppna svar.  Därför är det viktigt att fundera 
över hur du som mentor kan slipa din förmåga att ställa frågor som ger adepten 
utrymme att hitta egna lösningar. 

Det finns en rad tips på hur du kan formulera situationsanpassade frågor för 
att skapa en utvecklande kommunikation med din adept. Viktigt är också att fun-
dera över vilka syften som olika frågor har. Vissa är till för att klargöra förhållanden, 
andra för att leta efter förklaringar, somliga för att fördjupa och motivera. 

det FInns några grUndläggande prIncIper att tänKa på:

Princip 1: Ställ öppna frågor. Det innebär att du ger adepten möjlighet att förklara, 
beskriva och utveckla istället för att bara svara ja eller nej. Exempelvis: Hur gjorde 
du det? Vad beror det på? Hur hände det? Vad gjorde du då? 

Princip 2: Undvik ledande frågor och låt istället adepten själv formulera sina svar. 

Princip 3: Undvik att ställa varför-frågor. Det kan lätt uppfattas som ett ifrågasät-
tande av det adepten berättar. Ord som kan användas i stället är: Hur, vilken, på 
vilka/ vilket sätt, vad gjorde/ vad var. Resultatet brukar dessutom bli mer resone-
rande och uttömmande svar.

Princip 4: Undvik att ge konkreta råd och lösningsförslag för ofta. Var uppmärk-
sam på att det sker huvudsakligen när adepten ber om det. 

I boken Vinnande mentorskap (2011) beskriver Charlotta Wikström hur mentorn, 
för att underlätta sitt frågeställande, kan tänka i två frågedimensioner. Båda dimen-
sionerna är viktiga för helheten i adeptens utvecklingsprocess. 

•	 Den	professionella	dimensionen	är	sakorienterad	och	fokuserar	vad	adepten	har	

gjort,	varför	och	på	vilket	sätt.	Frågor	som	kan	användas	är	exempelvis:	beskriv	situa-

tionen,	vad	hände,	vad	fungerade	bra,	vad	fungerade	mindre	bra,	vad	kunde	du	gjort	

annorlunda?	Vad	tänker	du	göra?	
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•	 Den	emotionella	dimensionen	fokuserar	vad	adepten	kände	eller	upplevde	i	en	situa-

tion.	Genom	ett	emotionellt	fokus	lär	adepten	känna	sitt	känslomässiga	reaktionsmöns-

ter,	sina	attityder,	föreställningar	och	rädslor,	sin	motivation,	glädje	och	sitt	engagemang.	

Frågor	som	kan	användas	är	exempelvis:	hur	kändes	det?	Vilken	känsla	ger	det	dig?	När	

upplever	du	arbetsglädje?	Vad	känner	du	inför	uppgiften?	Är	du	nöjd?	

analysera dIg sJälv och BlI en Bättre 
Frågeställare!
Fundera över: 

•	 Vilken	typ	av	frågor	ställer	du?	

•	 Vilken	typ	av	frågor	ställer	du	inte?

•	 Hur	fungerar	frågorna?	Ger	de	önskat	resultat?

•	 Vad	kännetecknar	ditt	sätt	att	ställa	frågor?	

•	 Behöver	du	ändra	något?	Hur?		

star och groW är	två	frågetekniker	för	att	öka	kvaliteteten	i	
frågeställandet.	STAR	är	en	prestationsinriktad	modell	som	är	bra	när	mentorn	

och	adepten	ska	utvärdera	och	diskutera	händelser	eller	situationer.	GROW	är	en	

modell	som	siktar	framåt	och	är	utvecklingsinriktad.	

På	sidan	89-90	hittar	du	underlag	för	att	ställa	frågor	utifrån	modellerna.	

Du	kan	läsa	mer	om	STAR	och	GROW	i	Charlotta	Wikströms	bok	Vinnande 

mentorskap,	Ekerlids	förlag	2011
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gerd brange är civilekonom från Lunds universitet och auktoriserad redovis-
ningskonsult. Men hennes adepter har inte sällan befunnit sig inom helt andra 
områden. För Gerd har mentorskapet gett en spännande chans att lära mer om en 
rad olika yrken, samtidigt som hon väglett andra. Mentorskapet innebär både att 
ge och få ta del av upplevelser och erfarenheter – det är ett sätt för såväl adepten 
som mentorn att växa som människor. 

Vad innebär mentorskapet för dig?
För mig innebär det att vägleda en person som är oerfaren inom ett område. Det kan 
vara att de är oerfarna inom sitt yrkesområde, i att nätverka eller i det svenska sam-
hället. Som mentor är jag adeptens personliga bollplank, ett stöd som finns där under 
en tid och bidrar med lärdom och erfarenhet. Det betyder bland annat att jag hjälper 
adepten att få nya kontakter, tipsar om möjliga praktikplatser och tänkbara arbetsplat-
ser. Men mentorskapet är för mig även att vara en kvinnlig förebild.

Vad är det bästa med att vara mentor?
Det bästa är när jag känner att mentorskapet gör skillnad. När jag märker att adepten 
tar till sig det jag säger, funderar över frågor jag ställer och växer som person. Det är 
ju det som är meningen tycker jag - att få adepten att fundera över hur de ska komma 
vidare och formulera sina egna mål och tillvägagångssätt. Sedan är det också roligt 
att lära sig mer om de områden som adepten arbetar inom. Det breddar ju även min 
erfarenhet. 

”Att ha en mentor är 
att ha ett personligt 

bollplank”

gerd Brange, ägare av 
Skattegruppen	i	Lund



76

deT är viKTigT För Ingalill Lellky att adepten tror på att relationen och samarbetet 
dem emellan fungerar. Men även att de från början är tydliga med vilka förvänt-
ningar de har på varandra och på mentorskapet. Genom att    båda skriver ner och 
stämmer av vad de önskar få ut av träffarna skapas en gemensam utgångspunkt. 

Vad är viktigt att tänka på som mentor?
Att de personer som jag är mentor för vågar tro på sig själva och sina idéer för hur de 
vill utvecklas. För att få syn på personens drivkrafter och positiva egenskaper är det 
viktigt att sätta sig själv åt sidan och koncentrera sig på att ställa frågor och lyssna 
mellan raderna. Mentorrollen innebär att försöka hitta en balans på mötena. Å ena 
sidan att avdramatisera dem så att kontakten med adepten blir så avslappnad och bra 
som möjligt. Å andra sidan att sätta tydliga gränser och ställa krav. Som mentor är 
man ingen kompis. Jag tycker även att det är viktigt att adepterna förstår att de inte 
förväntas känna tacksamhet över att jag agerar mentor. Ett mentorskap är snarare en 
ära och en win- win situation.

Har jämställdhet och mångfald med mentorskap att göra?
Absolut. Därför är det så viktigt att mentorerna tar uppdraget på allvar. En mentor 
företräder såväl sin arbetsplats som samhället. Det innebär ett stort ansvar och kan 
bidra med positiva förändringar på flera sätt. Ett exempel är när en av mina kvinnliga 
adepter arbetade på prov i en verksamhet. Kvinnan hade problem med svenskan, men 
visade sig vara mycket bra på siffror. Det blev tydligt för övriga på arbetsplatsen att de 
hade haft fördomar om hennes kompetens bara på grund av hur hon använde språket. 

”Mentorskap är en win - 
win situation”

Ingalill lellky,	projektledare	för	
Öresund	Business	Match
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De fick syn på sig själva och det blev en positiv upplevelse för alla. Det är just sådana 
här små exempel och historier om hur vi påverkas och förändras som vi människor 
kan ta till oss och referera till. Därför är de så viktiga att berätta om. De ger ringar 
på vattnet.
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Del 3. 
Verktygslådan 
– checklistor, mallar, ordlista, länk- och 
lästips
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Avtal om mentorsrelation mellan följande parter:  
Mentor Adept 
Namn: Namn: 

 
Telefon: 
 

Telefon: 
 

E - post: 
 

E - post: 
 

Mentorsrelationen sker inom ramen för mentorprogrammet: 
 
Ansvarig organisation för mentorprogrammet: 
 
 
Avtalsvillkor 
Mentorsrelationen  
Mentorsrelationen mellan ovanstående parter pågår från den     /     - 20___   
till den     /    - 20___    
 
Denna period omfattar (antal)_____ möten mellan mentor och adept. 
Varje möte varar cirka  ______ timme. 
 
Mentor och adept ansvarar för att komma i tid till mötena och att respektera 
mötets tidsramar om inget annat avtalats.  
 
Vid förhinder ska detta snarast möjligt meddelas via (ex. telefon, e - post):   
 
_____________________ 
 
Kommunikation mellan möten sker i första hand via:  
 
______________________________________ 
 
Sekretess 
Parterna är eniga om att det som sägs mellan mentor och adept är förtroligt 
om inget annat avtalats. 
 

Mentorskontrakt
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Avtal om mentorsrelation mellan följande parter:  
Mentor Adept 
Namn: Namn: 

 
Telefon: 
 

Telefon: 
 

E - post: 
 

E - post: 
 

Mentorsrelationen sker inom ramen för mentorprogrammet: 
 
Ansvarig organisation för mentorprogrammet: 
 
 
Avtalsvillkor 
Mentorsrelationen  
Mentorsrelationen mellan ovanstående parter pågår från den     /     - 20___   
till den     /    - 20___    
 
Denna period omfattar (antal)_____ möten mellan mentor och adept. 
Varje möte varar cirka  ______ timme. 
 
Mentor och adept ansvarar för att komma i tid till mötena och att respektera 
mötets tidsramar om inget annat avtalats.  
 
Vid förhinder ska detta snarast möjligt meddelas via (ex. telefon, e - post):   
 
_____________________ 
 
Kommunikation mellan möten sker i första hand via:  
 
______________________________________ 
 
Sekretess 
Parterna är eniga om att det som sägs mellan mentor och adept är förtroligt 
om inget annat avtalats. 
 

 
Mentorsmöten 
 
Föra minnesanteckningar vid varje möte. 

Adeptens 
ansvar 
 

Mentorns 
ansvar 
 

Förbereda sig inför möten genom att ex. läsa 
igenom minnesanteckningar samt underlag inför 
kommande möte. 

  

Planera möten och meddela dagordning eller teman 
i god tid så båda parter hinner förbereda sig.   

  

Föra logg.   
Övrigt: 
 

  

 
Parterna är överens om att denna mentorsrelation vid behov kan avbrytas. 
Vid önskemål om avbrott i relationen sker detta via kontakt med och stöd av 
ansvarig för mentorprogrammet.  
 
Vid sista mentorsmötet sker en gemensam utvärdering av mentorprocessen.  
 
Tillägg: 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har 
tagit var sitt.  
 
 
_________________________                __________________________ 
Datum och underskrift, adept Datum och underskrift, mentor 
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Ett sätt att konkretisera hur adepten ska uppnå sina målsättningar är att 
definiera vilka aktiviteter som ska genomföras, tidsplan för dessa och 
förväntat resultat. Använd gärna nedanstående schema som 
planeringsunderlag. Kom ihåg att använda ett schema för varje målsättning.  
 
 
Beskriv målet som du vill att mentorskapsrelationen ska leda till 
Målet är: 
___________________________________________________________ 
 
När ska du ha uppnått detta mål?_______________________________ 
 
Beskriv delmålen för att nå målsättningen. Vilka aktiviteter krävs? Är de 
gemensamma alternativt enskilda för adepten respektive mentorn? När och 
med vilka resultat förväntas de ha genomförts?  
 
Ha hellre flera mindre delmål än några få stora. Det gör att vägen känns 
kortare. Glöm inte att fira framgångarna!  
 
 
Delmål:  
Aktivitet När ska aktiviteten ha 

genomförts?  
Förväntat resultat 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 

Mål och aktivitetsplan



83

Ett sätt att konkretisera hur adepten ska uppnå sina målsättningar är att 
definiera vilka aktiviteter som ska genomföras, tidsplan för dessa och 
förväntat resultat. Använd gärna nedanstående schema som 
planeringsunderlag. Kom ihåg att använda ett schema för varje målsättning.  
 
 
Beskriv målet som du vill att mentorskapsrelationen ska leda till 
Målet är: 
___________________________________________________________ 
 
När ska du ha uppnått detta mål?_______________________________ 
 
Beskriv delmålen för att nå målsättningen. Vilka aktiviteter krävs? Är de 
gemensamma alternativt enskilda för adepten respektive mentorn? När och 
med vilka resultat förväntas de ha genomförts?  
 
Ha hellre flera mindre delmål än några få stora. Det gör att vägen känns 
kortare. Glöm inte att fira framgångarna!  
 
 
Delmål:  
Aktivitet När ska aktiviteten ha 

genomförts?  
Förväntat resultat 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 

Delmål:  
Aktivitet När ska aktiviteten ha 

genomförts?  
Förväntat resultat 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 

Delmål:  
Aktivitet När ska aktiviteten ha 

genomförts?  
Förväntat resultat 
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Möte nr. ____ 

Datum, tid och plats:__________________________________________ 

Tema för dagens möte:_________________________________________ 

 
Frågor som vi diskuterat: 

•  
•  

 
Adeptens reflektioner kring frågorna är: 

•  
•  
•  

 
Adeptens behov är: 

•  
•  

 
Mina reflektioner är: 

•  
•  
•  
•  

 
Adepten har fått i uppgift till nästa gång: 

•  
•  

 
 

Mall för mötesdokumentation för mentorer
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Möte nr. ____ 

Datum, tid och plats:__________________________________________ 

Tema för dagens möte:_________________________________________ 

 
Frågor som vi diskuterat: 

•  
•  

 
Adeptens reflektioner kring frågorna är: 

•  
•  
•  

 
Adeptens behov är: 

•  
•  

 
Mina reflektioner är: 

•  
•  
•  
•  

 
Adepten har fått i uppgift till nästa gång: 

•  
•  

 
 

Frågor från mötet som jag ska följa upp med min adept: 
•  
•  

 

Datum, tid och plats för nästa möte: ______________________________ 

___________________________________________________________ 

 
Tankar om tema vid nästa möte:  

•  
•  

 

Övriga anteckningar:  
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Möte nr. ____ 
 
Datum, tid och plats:__________________________________________ 

Tema för dagens möte:_________________________________________ 

 
Frågor som vi diskuterat: 

•  
•  

 
Mentorns reflektioner kring frågorna är: 

•  
•  
•  

 
Mina slutsatser är: 

•  
•  
•  
•  

 
Jag har fått i uppgift till nästa gång: 

•  
•  

 
Frågor från mötet som jag vill följa upp med min mentor: 

•  
•  

 

Mall för mötesdokumentation för adepter
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Möte nr. ____ 
 
Datum, tid och plats:__________________________________________ 

Tema för dagens möte:_________________________________________ 

 
Frågor som vi diskuterat: 

•  
•  

 
Mentorns reflektioner kring frågorna är: 

•  
•  
•  

 
Mina slutsatser är: 

•  
•  
•  
•  

 
Jag har fått i uppgift till nästa gång: 

•  
•  

 
Frågor från mötet som jag vill följa upp med min mentor: 

•  
•  

 

Datum, tid och plats för nästa möte: ______________________________ 

___________________________________________________________ 

 
Tankar om vid nästa möte:  

•  
•  

 

Övriga anteckningar:  
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Logg för möte nr. ____ 

Datum:_____________ 

 
• Hur känner jag mig efter mötet? 
 
• Hur har jag utvecklats sedan jag sist träffade min mentor?  
 
• Detta är jag nöjd med efter mötet: 
 
• Detta är jag mindre nöjd med:  

Ge gärna förslag på vad som kan förändras. 
 
• Vad minns jag bäst från våra diskussioner? 
 
• Vilka anser jag är de viktigaste slutsatserna? 
 
• Det här behöver jag fortsätta arbeta med/ tänka på:  

Ge gärna förslag på hur. 
 
• Har jag kommit närmre mina delmål och målsättningar?  

Vad beror det på?  
 
• Vad vill jag prata med min mentor om nästa gång?  
 
• Övriga reflektioner och tankar: 
 

 

För gärna logg efter varje möte med din mentor.Det finns inga bestämda 
ramar för hur en logg ska se ut. Du kan därför antingen använda mallen 
nedan eller utgå från den som inspiration för att formulera egna frågor. 

Logg för adepter
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1. Har dina målsättningar uppnåtts?      Ja       Delvis      Nej  
 

2. Vilka positiva förändringar har du uppnått? Beskriv! 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
3. Vad anser du har fungerat bra? Beskriv! 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
4. Vad anser du kunde ha fungerat bättre? Beskriv! 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
5. Vad har betytt mest för dig? Beskriv! 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
6. Vilka är dina tre viktigaste lärdomar?  
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
7. Hur har du upplevt relationen till din mentor? Beskriv! 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
8. Är det något som du har saknat? Beskriv! 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Övriga kommentarer eller reflektioner (skriv gärna på baksidan):  

Utvärdering av mentorskapet – för adepten
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1. Har adeptens målsättningar uppnåtts?    Ja      Delvis     Nej  
 

2. Vilka positiva förändringar har du uppnått? Beskriv! 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
3. Vad anser du har fungerat bra? Beskriv! 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
4. Vad anser du kunde ha fungerat bättre? Beskriv! 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
5. Vad har betytt mest för dig? Beskriv! 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
6. Vilka är dina tre viktigaste lärdomar?  
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
7. Hur har du upplevt relationen till din adept? Beskriv! 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
8. Är det något som du har saknat? Beskriv! 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Övriga kommentarer eller reflektioner (skriv gärna på baksidan): 

 

Utvärdering av mentorskapet – för mentor
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1. Har adeptens målsättningar uppnåtts?    Ja      Delvis     Nej  
 

2. Vilka positiva förändringar har du uppnått? Beskriv! 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
3. Vad anser du har fungerat bra? Beskriv! 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
4. Vad anser du kunde ha fungerat bättre? Beskriv! 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
5. Vad har betytt mest för dig? Beskriv! 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
6. Vilka är dina tre viktigaste lärdomar?  
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
7. Hur har du upplevt relationen till din adept? Beskriv! 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
8. Är det något som du har saknat? Beskriv! 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Övriga kommentarer eller reflektioner (skriv gärna på baksidan): 

 

STAR
– Modell för att ställa prestationsinriktade frågor 

Situation
När adepten vill diskutera en specifik situation.  
- Beskriv situationen.
- Vad hände?
- Vem/vilka var med?
- Vilka var förutsättningarna?
- När hände det och var tidpunkten viktig?
- Hur kändes det?

Task
När adepten vill diskutera en specifik uppgift hon ska lösa.
- Vad är ditt uppdrag?
- Vad förväntas du prestera?
- Vilka förutsättningar har du för att genomföra uppdraget?
- Vilka personer är beroende av att du lyckas?
- Hur känner du inför uppgiften?

Action
När adepten vill diskutera hur hon agerat i en viss situation.
- Vad gjorde du?
- Vad beror det på?
- Vad fungerade bra respektive dåligt?
- Har du funderat på vad du kunde ha gjort annorlunda?

Result
När adepten vill diskutera ett resultat eller effekt av en handling.
- Beskriv vad du åstadkommit.
- Känner du dig nöjd?
- Hur kan du dra nytta/lärdom av resultatet eller effekten?

Källa: Charlotta Wikström (2011),
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GROW
– Modell för att ställa utvecklings- och framåtsyftande frågor 

Goal
Adeptens målsättningar.
- Vilka är dina personliga mål med (ange målet)?
- På hur lång sikt vill du uppnå det här målet?
- Vad händer om du lyckas?

Reality
Adeptens beskrivning av hur hon tolkar sin verklighet och sina möjligheter och 
hinder för att uppnå målsättningen.
- Hur ser din situation ut? 
- Bekymrar det dig? Vad beror det på? 
- Vilka påverkas?
- Har du kontroll?
- Är det något eller någon som hindrar dig att utvecklas/ uppnå dina målsätt 
 ningar?
- Har du de resurser som krävs för att uppnå dina målsättningar (ex. tid, eko- 
 nomi, kompetens, kvalifikationer)?
- Finns det anledning att omdefiniera dina mål? 
- Finns det viktig historik att ta hänsyn till? 
- Vilka övriga förutsättningar gäller? 

Option
Adeptens syn på sina valmöjligheter.
- Vad ser du för olika alternativ?
- För och nackdelar med de alternativen?
- Vad har du för andra möjligheter?

Will
Vad adepten vill göra.
- Vad vill du göra nu?
- Vilka möjligheter finns? 
- Vilka hinder finns? 
- Vilka resultat och effekter förväntar du dig?

Källa: Charlotta Wikström (2011)
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Ordregister

Diskriminering: innebär att du kränks eller blir sämre behandlad än någon 
annan på grund av egenskaper som har samband med någon av diskriminerings-
grunderna (se nedan). 
Diskrimineringslagen: förbjuder diskriminering på grund av kön, könsidentitet 
eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funk-
tionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Etnicitet: betyder tillhörighet till en grupp människor med gemensamt ursprung 
och egenskaper. En etnisk grupp definieras som människor med gemensamt kul-
turellt uttryck och språk, ibland även trosuppfattning eller tradition.  
HBT: samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella och transpersoner.
Heteronorm: gör heterosexualitet till utgångspunkten i samhället och homo- och 
bisexualitet till avvikande sexuella läggningar. Det är även den norm som ligger 
till grund för bilden av ”den riktiga familjen” och ”den riktiga” kvinnan eller 
mannen. Heteronormen är en del av könsordningen.
Härskartekniker: samlingsnamn för trakasserier som oftast drabbar kvinnor. Det 
rör sig om osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbel 
bestraffning och påförande av skuld och skam.
Integrering: används sedan femtiotalet för att beteckna den process där invand-
rare får svenskt medborgarskap och etablerar sig i det svenska samhället. Men 
även för att beskriva hur samhället anpassas efter förändringar i befolkningssam-
mansättningen. 
Jämlikhet: begrepp som handlar om att alla människor har lika värde oavsett 
kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, klass-
tillhörighet etc. Jämlikhet är en mänsklig rättighet.
Jämställdhet: kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möj-
ligheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet är en jämlikhetsfråga.
Kultur: begreppet betecknar de värderingar, normer och traditioner som kän-
netecknar en specifik grupp, organisation eller samhälle. 
Könsdiskriminering: innebär att människor behandlas olika och har skilda 
villkor på grund av könstillhörighet.
Könsidentitet: en persons självupplevda könstillhörighet, uppfattning av att 
tillhöra ett visst kön. Kan skilja sig från biologiskt och socialt kön. 
Könskodad: associationer till föremål, yrken, platser etc. som anses vara manliga 
eller kvinnliga. Associationerna framstår ofta som resultat av ”naturliga” omständ-
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igheter. Könskoder kan förändras över tid och variera mellan olika samhällen, 
kulturer och grupper. 
Könsordning: kan även kallas genusordning eller genussystem. Ett slags ord-
ningssystem som genom en mängd processer bl.a. bestämmer hur kvinnor och 
män ska vara, vad de kan göra och relationen dem emellan. 
Könssegregering: när kvinnor och män befinner sig inom olika områden, på 
olika positioner och med olika uppgifter.
Könsspecifik: när egenskaper, företeelser och handlingar förknippas med eller 
utgår från ett specifikt kön.
Mångfald: ord som används för att betona alla grupper i samhället utifrån kön, 
etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller annan trosupp-
fattning, ålder etc. Men det kan även handla om en mångfald av kompetenser, 
erfarenheter och bakgrunder.
Norm: är det som anses vara det normala, det naturliga och som annat jämförs 
med. Det är underförstådda och oskrivna handlingsregler, förväntningar och idéer 
inom sociala gemenskaper och i samhället. Normer baseras på värderingar.
Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön: enligt diskriminerings-
lagen förbjudna handlingar som oftast drabbar kvinnor. Sexuella trakasserier kan 
innebära sexuella förslag eller närmanden. Men det kan även röra sig om verbala 
kränkningar eller särbehandlingar grundade i en persons könstillhörighet. Då 
benämns handlingarna trakasserier på grund av kön.
Utländsk bakgrund: har den som är utrikesfödd eller som är inrikes född med 
två utrikesfödda föräldrar.
Värderingar: principer och övertygelser som utgör en allmän vägledning för våra 
handlingar, föreställningar om vad som är värdefullt och de ideal som eftersträvas 
i samhället. Värderingar är kriterier för hur vi uppfattar människor, föremål, idéer, 
handlingar och situationer.
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Ett urval av webbsidor

www.alltomjamstalldhet.se
Allt om jämställdhet vill bidra till arbetet för ett jämställt samhälle genom att er-
bjuda en plattform för att sprida fakta och metoder om jämställdhet. Oavsett om 
du arbetar med jämställdhet inom företag eller organisationer, eller vill veta mer 
om jämställdhet i vardagen eller familjen, ger webbsidan fakta, tips och metoder. 

www.do.se
Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot 
diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Detta sker främst 
genom att tillse att diskrimineringslagen följs. 

www.frittfram.se
Fritt Fram var ett projekt mot diskriminering på grund av sexuell läggning i ar-
betslivet. Fritt Fram har sedan 2002 utbildat, utvecklat metoder och förändrings-
verktyg kring sexuell läggning i arbetslivet. Projektet avslutades hösten 2007. 

www.herbertfelixinstitutet.se
Herbert Felixinstitutet är ett centrum för opinionsbildning, forskning och erfa-
renhetsutbyte om invandringens och entreprenörskapets betydelse för samhällsut-
vecklingen. Herbert Felixinstitutet driver även mentorskapsprogram. 

www.ikf.se
Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF, är ett Lokalt ResursCentrum 
för kvinnor (LRC) som är en mötesplats och ett idécentrum för information, 
utbildning, sysselsättning och tillväxt. IKFs verksamhet består av basverksamhet, 
nätverk, projekt varav en rad mentorsprogram och strategisk verksamhet för 
regional utveckling. Föreningen har även ett omfattande nordiskt och internatio-
nellt samarbete.

www.jamstall.nu
Jämställ.nu är en unik samverkanssatsning mellan Europeiska Socialfondens 
Tema Likabehandling, Nationella Sekretariatet för Genusforskning, Sveriges 
Kommuner och Landsting samt Vinnova. Genom Jämställ.nu tillhandahålls ett 
verktyg för det dagliga arbetet med jämställdhetsintegrering genom forskningsre-
sultat, praktiska metoder och lärande exempel. 
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www.foreningen-nydansker.dk
Föreningen Nydansker i Köpenhamn Foreningen arbetar med att bana vägen på 
arbetsmarknaden för nydanskar. De vill att etnisk mångfald och att leda etnisk 
mångfald ska bli en värdefull del av det danska näringslivet. Föreningen har även 
tagit fram en verktyg för effektivt mentorskap som finns tillgängliga på deras webb. 

www.kvinfo.dk
KVINFO i Köpenhamn driver ett prisbelönat mentornätverk med förankring 
i flera danska städer. I nätverket matchas flykting- och invandrarkvinnor med 
kvinnor som har god förankring i det danska samhället, politiska livet och på 
arbetsmarknaden. 

www.lansstyrelse.se/skane 
Länsstyrelsen i Skåne län har ansvar att stödja kommuner, statliga verksamheter 
och andra regionala aktörer i arbetet med jämställdhet och integration. Under 
fliken Människa & samhälle finns information om hur Länsstyrelsen i Skåne län 
arbetar för att uppnå de politiska målen för integration och jämställdhet.

www.malmo.se
Malmö Stad arbetar med frågor som rör antidiskriminering, jämställdhetsintegre-
ring, integration och arbetsmarknadsfrågor på olika sätt. Via webben går det att 
läsa mer om detta arbete.

www.paraplyprojektet.se
Paraplyprojektet har som syfte att öka intresset för och kunskapen om mångfald 
på arbetsplatsen samt att skapa opinion mot diskriminering och verka för ett öpp-
nare arbetsliv. Genom en webbtidning, böcker och seminarier vill man informera 
och påverka både beslutsfattare och media. 

www.regeringen.se
På regeringens webb, under fliken Asyl, migration och integration bemöts bland 
annat främlingsfientliga nätmyter. Under Demokrati, jämställdhet och mänskliga 
rättigheter finns information om pågående arbete och aktuella rapporter. 
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www.skane.se 
Region Skåne ansvarar för vården i Skåne och har dessutom ett ansvar för 
utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra 
regioner i och utanför Sverige.. Via Region Skånes webb hittar du även Regionalt 
ResursCentrum för kvinnor i Skåne. De arbetar bland annat för att öka kvinnors 
inflytande över samhälle och arbetsliv på jämställda villkor. 

www.temalikabehandling.se
Tema Likabehandling jobbar för ett arbetsliv där alla behandlas likvärdigt. De 
skapar kanaler mellan arbetsplatser, forskare, beslutsfattare och eldsjälar. Målet är 
att göra kunskapen från tusentals svenska och europeiska projekt användbara för 
arbetsmarknadens aktörer. Syftet är att påverka mer långsiktigt än vad de enskilda 
projekten själva kan göra. 
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när Människors förMågor och erfarenheter kommer till sin 
rätt skapas nya möjligheter - företag, organisationer och samhälle 
utvecklas. Ökad mångfald och jämställdhet är därför självklara 
mål för allt IKF gör. IKF:s mentorprogram har väckt nyfikenhet 
inför betydelsen av mångfald och jämställdhet. Men även ivern 
att förändra arbetsmarknaden och göra skillnad i människors 
vardag. 

De inspirerande exemplen från våra många mentorsatsningar 
finns samlade i den här guiden - varvade med checklistor, goda 
råd och reflektioner om mentorskap, mångfald och jämställdhet. 
Mångfald ger fördelar – det är vi och många med oss övertygade 
om. Men arbetet för förändring behöver stöd för att bli riktigt 
bra. Förhoppningen är att guiden ska bli just detta - ett redskap 
för att skynda på utvecklingen!     

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö

Telefon: 040 231380
E-post: info@ikf.se
Webb: www.ikf.se

isBn 978-91-637-0423-9

 Ungdomsstyrelsen


