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Varför mentorskap för  
nyanlända?

JAG HAR FÅTT JÄTTEMYCKET VIA MENTORSKAPSPROGRAMMET.  

JAG TRODDE INTE ATT JAG KUNDE FÅ ETT JOBB INNAN JAG DELTOG I DETTA 

 PROGRAM. MEN TACK VARE ER OCH MIN MENTOR KAN JAG DET. JAG ÄR VÄLDIGT  

TACKSAM OCH SKA REKOMMENDERA DETTA PROGRAM TILL ANDRA! 

ADEPT I JUSEKS MENTORSKAPSPROGRAM NR 12

Många utrikesfödda vittnar om att det är utmanande att komma in på svensk 
arbetsmarknad, något också forskningen bekräftar. Idag tar det i genomsnitt åtta 
år för en person som kommer till Sverige som flykting att få arbete.1 Det innebär 
ibland ett arbete som inte är i nivå med sina kvalifikationer. I Sverige är ungefär var 
femte akademiker utrikesfödd, men bara hälften av dessa personer har ett arbete 
motsvarande sin utbildningsnivå.2 

Utrikesfödda akademiker är en välutbildad grupp som vill använda sin kompe-
tens och komma ut i arbete motsvarande sina kvalifikationer. Även Sverige som land 
har mycket att vinna på att göra den vägen så kort och enkel som möjligt. 

VARFÖR MENTORSKAP?
I Sverige får drygt 6 av 10 reda på att ett jobb är ledigt genom kontakter.3 Genom 
våra nätverk får vi tips, ingångar och rekommendationer som underlättar jobb- 
sökande. Att känna någon i en anställande organisation ökar chansen till anställning 
tiofaldigt, visar en studie bland uppsagda personer.4

När du är ny i Sverige har du inte alltid hunnit bygga upp ett relevant nätverk 
här som kan underlätta vägen till arbete. Ofta är också relationerna mellan en  
person som är relativt ny i Sverige och människor som är födda här eller på andra 
sätt är etablerade svaga.5

Mentorskap kan hjälpa utrikesfödda akademiker att lättare komma in på  
arbetsmarknaden. Detta eftersom mentorskap kan underlätta skapandet av 
nätverk.6 Jusek förstod detta tidigt och började matcha invandrade jurister med 
etablerade Jusekmedlemmar redan på 90-talet. Sedan 2010 driver Jusek mentor-
skapsprogrammet Kliv in, i samarbete med Stockholms stad och yrkessvenska- 
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utbildningen Svenska för ekonomer, jurister och samhällsvetare (SFEJ, en SFX- 
utbildning). Programmet är riktat till utrikesfödda akademiker med examen inom 
Juseks utbildningsgrupper. I programmet matchas adepten med en yrkesverksam 
person som har samma eller liknande yrke/profession. Fram till 2018 har närmare 
400 mentor-adeptpar genomgått Juseks mentorskapsprogram. 

En större utvärdering av Juseks program gjordes under våren 2017. Där angav 
64 procent av adepterna att de då hade ett kvalificerat jobb, motsvarande sin deras 
utbildningsnivå. Av den gruppen anser två av tre att Juseks mentorskapsprogram 
bidragit till att de fått sitt jobb, direkt eller indirekt.7 

VINSTER FÖR ADEPTEN
För dig som är adept kan mentorskap underlätta vägen in på arbetsmarknaden. Att 
närma sig ett kvalificerat arbete. Det görs exempelvis genom att mentorn kan bidra 
till att adepten:
• utökar sitt nätverk. Den som är ny i ett land har större delen av sitt nätverk på  
 andra platser i världen än i Sverige. Mentorn blir en ny och viktig del av adeptens  
 nätverk och kan bidra till att adepten får fler användbara kontakter. Du som  
 mentor blir en dörröppnare.
• lär sig om olika branscher och kompetenskrav inom sin profession. Arbets- 
 marknaden i Sverige och andra länder förändras och utvecklas. En mentor som  
 själv är yrkesverksam kan hjälpa adepten att förstå vilka branscher som utveck- 
 las, rekryterar och vilken kompetens som då efterfrågas. 
• tränar yrkessvenska. I samtal med mentorn, och i möten med andra personer  
 inom yrket, utvecklas adeptens språk. 
• lär sig om arbetsplatskultur. Som mentor kan du introducera adepten i hur det  
 fungerar i praktiken på arbetsplatser, vilka spelregler som finns, vilken kultur som  
 finns i organisationer och berätta om hur anställda gör i olika situationer. 
• stärker självförtroende och motivation. När du som adept känner att det finns  
 hinder kan ibland ditt självförtroende och din motivation minska. Som mentor  
 kan du vägleda och hjälpa din adept att försöka vara uthållig och uppmuntra när  
 det behövs.

VINSTER FÖR MENTORN
De flesta mentorer deltar i mentorskapsprogram för att bidra till en människas 
utveckling. Det brukar också kännas viktigt för dig som mentor att ”göra en god in-
sats” och så gott du kan finnas till för en annan människa. Många saker förenar dig 
som mentor med adepten. Ni är ofta mer lika än olika. Men du som mentor har kun-
skap, erfarenheter och inte minst nätverk som är viktiga för adepten att få tillgång 
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till. Att vara mentor är också en möjlighet att utveckla dig själv. Du gör en resa, inte 
bara adepten. Några upplevda vinster som mentorer i Juseks mentorskapsprogram 
lyfter fram i målutvärderingar efter genomfört mentorskap är:
• meningsfullhet. Hela 96 procent av mentorerna tycker att det är meningsfullt  
 att vara mentor åt en utrikesfödd professionskollega.
• förståelse för svensk arbetsmarknad. Att vara mentor innebär en fördjupad  
 förståelse för hur det är att komma in på den svenska arbetsmarknaden.  
 92 procent av mentorerna upplever detta.
• kompetensutveckling. Mentorer tycker sig genom mentorskapet ha utvecklat  
 kompetens i att vara mentor. Nästan alla som svarar i målutvärderingen intygar  
 detta; 98 procent för att vara exakt.8

Juseks målutvärdering visar dessutom att drygt tre av fyra mentorer, 77 procent, 
känt ett mervärde i att vara Jusekmedlem genom att vara mentor i programmet. 
Nästan alla mentorer i Juseks program skulle rekommendera andra personer att bli 
mentor. Ungefär var femte mentor deltar i programmet mer än en gång.9

DET ÄR DIN TUR – KLIV IN!
Som mentor och adept kommer ni att göra skillnad tillsammans. Ni kommer att lära 
och utvecklas ihop. Låt mentorskapet bli en resa både för utveckling och lärande, 
skratt och omtanke. Juseks mentorskapsprogram döptes inte ”Kliv in” utan 
anledning. Den här handboken vill inspirera fler människor att utvecklas genom 
mentorskap och att aktivt kliva in – som mentor, adept, på arbetsmarknaden och i 
engagemanget för varandra.

Använd gärna handboken som en praktisk guide till ett lyckat mentorskap.  
Och om du gillar vad du läser, för gärna idén om mentorskap vidare. 

°
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Vad är mentorskap?

MENTORSPROGRAMMET BLEV INTE ALLS VAD JAG TÄNKT, MEN VÄLDIGT BRA.  

HADE FÖRVÄNTAN PÅ EN MER FORMELL RELATION, MEN DET BLEV MER  

AV VÄNSKAP OCH DISKUSSIONER/RÅDGIVNING EFTERHAND.  

MENTOR I JUSEKS MENTORSKAPSPROGRAM NR 12

MENTORSKAP FÖR LÄRANDE 
Mentorskap är en process som handlar om att underlätta lärande och utveckling. 
Syftet med mentorskap är att bli bättre på att hantera en ny situation, ett nytt 
yrke eller en ny miljö genom att ta hjälp av någon som har viktiga kunskaper och 
erfarenheter – en mentor. 

MENTORSKAP FÖR UTRIKESFÖDDA 
Vägen från att ha kommit som ny till Sverige och ha fått uppehållstillstånd till att 
vara etablerad är för många människor en lång och snårig process. Personen som 
kommer till Sverige behöver bland annat ha många kontakter med personal på 
myndigheter och i kommuner. En mentor blir för många adepter den första perso-
nen i Sverige som adepten har långvarig kontakt med och som de inte har trä±at 
i sina kontakter med myndigheter och kommuner. En del adepter kallar därför sin 
mentor för ”en vanlig svensk”. 

Genom mentorskap kan en adept lära sig saker hen har nytta av för att trivas 
och etablera sig i den nya miljön. Det kan exempelvis handla om samhällsorientering, 
arbetsmarknad, arbetsplatskultur och hur professionen utövas i Sverige. Genom 
en mentor skapas också möjlighet till att etablera nya viktiga kontakter som ny i 
Sverige. Ett yrkesinriktat mentorskapsprogram bidrar till att öka adeptens sociala 
och professionella nätverk. Och just den funktionen, nätverksbyggande, har visat 
sig vara en av de viktigaste förutsättningarna för att den som är utrikesfödd snabbt 
ska etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige och korta den tid det riskerar ta att 
hitta ett arbete i nivå med sin utbildnings- och kompetensnivå.10

MENTORSKAP – FRÅN HISTORIA TILL NUTID
Ordet mentor kommer från det grekiska eposet Odysséen. Där berättas om hur 
Odysseus son Telemachos behövde en förebild, en lärd person, som stöd i sin 
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andliga och mentala utveckling under tiden som Odysseus var ute på sina ibland 
årslånga äventyr. Odysseus vän Mentor fick det ansvaret. Han fick i uppgift att väg-
leda och stötta Telemachos i sin utveckling. 

Mentorskap används idag inom flera olika områden. Det kan vara yrkes/profes-
sionsinriktade mentorskapsprogram, som del av integration/inträde på arbetsmark-
naden, i ledarutveckling, i traineeprogram, för elever i skolan, för förtroendevalda 
och på många arbetsplatser – som en del av introduktionen på det nya arbetet eller 
i löpande utveckling.

MENTORSKAPETS GRUNDER
Att ha en yrkesinriktad mentor-adeptrelation kräver saker både av mentorn och 
adepten. Båda behöver vara aktiva och bidra med sina erfarenheter – från arbete, 
utbildning och livet i stort. En god mentorskapsrelation baseras på förtroende och 
relationsbyggande. Avsätt därför tid till att lära känna varandra ordentligt. En god 
relation bidrar också till bra kommunikation mellan mentor och adept, vilket är 
viktigt under hela mentorskapet. 

ADEPTENS OCH MENTORNS ROLLER
Adeptens behov och målsättningar styr vad mentor-adeptrelationen handlar om 
och vilka ämnen som tas upp när mentorn och adepten trä±as. Därför är det viktigt 
att du som adept är tydlig med vad du vill få ut av mentorn, vilka mål och förvänt-
ningar du har på mentorskapet och hur du önskar kommunicera. 

En mentor är en slags vägledare och stödjare. Mentorns uppgift är att på olika 
sätt medverka till adeptens utveckling och att stödja och utmana adepten utifrån 
den målsättning hen har. Det är viktigt att du som mentor alltid utgår från adeptens 
behov, inte dina egna, och den situation adepten befinner sig i. Det är en tumregel i 
fungerande mentorskapsrelationer. Adeptens mål och behov går först.

EN MENTOR ORDNAR INTE JOBB
Efter att ha genomfört många yrkesinriktade mentorskapsprogram har vi lärt oss 
att adepternas mål ofta är att få ett bra jobb så snabbt som möjligt. Många gånger 
går adepten in i mentorskapet med en förhoppning om att mentorn ska kunna 
hjälpa adepten till arbete. Mentorskap handlar dock inte om att mentorn ska ”ordna 
fram” jobbmöjligheter till adepten, utan om att ge adepten värdefulla verktyg. Det 
handlar bland annat om kunskap, nätverk och självförtroende. Görs mentorskapet 
på ett smart sätt kan adepten använda verktygen i arbetssökande, vilket i sin tur 
kan leda till arbete.
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STÄM AV ERA FÖRVÄNTNINGAR MED VARANDRA
Adepten och mentorn kan ha olika mål och förväntningar med mentorskapet. Därför 
är det viktigt att tidigt i samarbetet stämma av förväntningar med deltagandet och 
att skapa ett förväntanskontrakt. Grundidén är att öppet och ärligt berätta om var 
och ens förhoppningar och att på så sätt skapa ramar för mentorskapet: Vad ska vi 
ägna tid åt? Vad ska vi sträva efter? Hur ska samarbetet se ut? Det är viktigt att både 
adepten och mentorn också uttrycker sina begränsningar i förväntanskontraktet. För 
dig som är mentor kan det till exempel handla om att berätta vad du inte kan hjälpa 
till med. Gör gärna övningen förväntanskontrakt i inledningen på ert samarbete (se 
kapitlet Samtalsteman och övningar). Det underlättar kommunikationen och riktningen.

DELTA I  ETT MENTORSKAPSPROGRAM
Genom att delta i ett mentorskapsprogram får du som mentor och adept i regel 
tillgång till metoder, kunskap, gemensamma trä±ar och mötesplatser, nya nätverk 
samt tips och råd med att skapa en struktur för ert mentorskap. Det är ofta till stor 
hjälp och underlättar i att skapa förutsättningar för bra mentor-adeptrelationer. 

 

MIN MENTOR VAR MYCKET BRA OCH FÖRBEREDE FLERA STUDIEBESÖK FÖR MIG.  

DET HJÄLPTE MIG ATT FÖRSTÅ VILKA ARBETSPLATSER I SVERIGE SKULLE  

PASSA MIG OCH VILKA KOMPETENSER DET KRÄVS FÖR ATT FÅ JOBBET. 

ADEPT I JUSEKS MENTORSKAPSPROGRAM NR 9

CHECKLISTA FÖR BRA MENTORSKAP I  PRAKTIKEN
För att skapa en utvecklande relation mellan mentor och adept finns några  
grundläggande tips och råd. Här är några av de viktigaste:
✓ Lägg mycket tid i början av ert samarbete på att lära känna varandra.
✓ Gör ett förväntanskontrakt och sätt upp mål. Använd gärna mallen i kapitlet  
 Samtalsteman och övningar.
✓ Kom överens om tystnadsplikt.
✓ Boka upp flera möten, minst tre stycken, mellan er redan vid programstart.
✓ Trä±as regelbundet och gärna tätare i början.
✓ För minnesanteckningar när ni ses.
✓ Följ upp vad ni pratade om förra gången ni trä±ades.
✓ Utvärdera ert samarbete löpande. Behöver något ändras vet ni det direkt.
✓ Ta hjälp av anordnaren om det inte fungerar i mentor-adeptrelationen.
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Rollen som adept

VÄRDERA HÖGT MENTORERNAS HJÄLP OCH TID, DE HAR FRIVILLIGT ANMÄLT  

SIG FÖR ATT HJÄLPA DIG OCH FÅR INGEN ERSÄTTNING FÖR DETTA.  

VAR ÖPPEN OCH AKTIV I DIALOGEN MED MENTORN,  

DET TAR TVÅ PERSONER FÖR ETT LYCKAT MENTORSKAP. 

ADEPT I JUSEKS MENTORSKAPSPROGRAM NR 2

BERÄTTA FÖR DIN MENTOR VAD DU BEHÖVER
Det är du som bestämmer vad du och din mentor ska prata om när ni trä±as. Det är 
dina mål som styr er relation. Berätta för din mentor vad du behöver, vilka mål och 
förväntningar du har och hur du gillar att kommunicera. 

Om du vill ha hjälp med något, fråga din mentor om hen kan hjälpa dig. Det är 
inte säkert att din mentor kan hjälpa dig med allt. Du kan alltid fråga, men du behöver 
respektera när det är något som mentorn inte kan. 

BERÄTTA OM DIG SJÄLV FÖR DIN MENTOR
Berätta om dig själv för din mentor. Vad tycker du är viktigt? Vilka är dina utma-
ningar? Vad är du nyfiken på? Vilka mål har du med att ha en mentor? Om du 
berättar om dig för din mentor blir det lättare för hen att hjälpa dig. Det blir också 
lättare för er att bygga en stark relation. Att berätta om sig själv kan vara känsligt 
eller ovant, men det gör att du och din mentor kan kommunicera bättre eftersom 
mentorn kommer att förstå dig bättre. Lägg tid i början av mentorskapet på att lära 
känna varandra innan ni börjar prata om de frågor som du vill ha hjälp med. 

TA ANSVAR OCH FATTA DINA EGNA BESLUT
Du som adept har ansvar för att du utvecklas och lär dig saker med hjälp av din 
mentor. Din mentor kommer att ställa upp för dig och försöka bidra på olika sätt, 
men du behöver själv ta ansvar och fatta dina egna beslut. Se din mentor som en 
rådgivare. Ibland kommer du att följa mentorns råd, andra gånger vill du kanske 
välja en annan väg. 
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FÖRBERED ERA MÖTEN
Inför varje möte med din mentor har du ansvar att föreslå vad ni ska prata om. Det 
ökar chansen att mötena blir lärorika. Förbered mötena genom att tänka igenom:
• ämnen eller områden som du vill diskutera med mentorn.
• vilka övningar i handboken du skulle vilja göra i era möten.
• frågor som du vill ställa till mentorn.

Om du och din mentor har fyllt i ert förväntanskontrakt tillsammans, så kan du 
använda det när du förbereder ett möte. Det kan hjälpa dig att förstå vad du vill ha 
hjälp med av din mentor. Ju bättre du kan beskriva vad du behöver, desto större 
chans att mentorn kan hjälpa dig. 

VÅGA TESTA NYA SAKER
För att utvecklas behöver du ta reda på saker om dig själv, våga testa nya saker och 
utmana dig. Det kan kännas obekvämt eller ovant. Ett exempel kan vara att våga 
ringa en kontakt som mentorn tipsat om, prata svenska med mentorn eller göra och 
säga saker på ett nytt sätt när du går på anställningsintervju. 

Prata gärna med mentorn efter att du har provat något nytt. Hur gick det? Hur 
kändes det? Vill du fortsätta göra det du gjorde eller finns det bättre sätt?

VAR NYFIKNA PÅ VARANDRA
Du och din mentor kommer att ha likheter och olikheter. Ni har olika bakgrund och 
erfarenheter. Var nyfiken på din mentor. Utmana dina fördomar. Då kan du lära dig 
nya saker, både om dig själv och om arbetslivet i Sverige.

VISA VARANDRA RESPEKT
Din mentor får inte betalt för att vara mentor. Hen gör det av engagemang och med 
goda avsikter. Mentorn har ett jobb och kanske familj och fritidsintressen. Mentorn 
vill ofta väldigt gott, men kan kanske tycka att det är utmanande att hinna med 
mentorskapet. Det kan till exempel märkas genom att mentorn vill hjälpa dig och 
trä±as men har svårt att hitta tid till era möten. Du som adept kan respektera din 
mentor genom att komma i tid till era möten och hör av dig i tid om du inte kan 
komma till ett möte. Försök också att prioritera era möten och leva upp till de för-
väntningar och spelregler för relationen som ni gemensamt kommit fram till.
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CHECKLISTA FÖR ADEPTER
✓ Du vill och är beredd på att utveckla dig själv för att till exempel lättare få jobb.
✓ Du bestämmer mentorskapets agenda, mål och fokus.
✓ Du är nyfiken på mentorn och tar dig tid att lära känna hen.
✓ Du berättar öppet och aktivt om din situation, dina utmaningar och vem du är.
✓ Du testar nya sätt att göra saker på, även om det i början kan kännas lite  
 obekvämt.
✓ Du tar eget ansvar för vad du får ut av mentorskapet och mentorn.
✓ Du berättar om dina önskemål för mentorn om hur hen bäst kan hjälpa dig.
✓ Du förbereder dig inför mötena med mentorn.
✓ Du respekterar mentorn och prioriterar era bokade möten.
✓ Du värderar mentorns försök att hjälpa dig och att hen engagerar sig i dig.

MIN MENTOR BLEV FÖR MIG DEN FÖRSTA AV SVENSKARNA, SOM JAG TRÄFFADE  

OCH PRATADE MED PÅ LÄNGRE (JAG RÄKNAR INTE TID MED VÅRA LÄRARE I SIFA).  

VI PRATADE MYCKET OM KULTURELLA SKILNADEN OCH LIKHETERNA, OM  

INTERVJUFRÅGORNA OCH SVERIGE I GENERELLT. UTÖVER HJÄLPEN MED MIN CV 

OCH TRÄNINGEN AV INTERVJUFRÅGOR, FICK JAG TIPS OM SVENSKA BÖCKERNA 

OCH FILMERNA, SOM ALLA HADE SETT HÄR OCH ALLA DE MED VÅRA DISKUSSIONER 

HJÄLPTE MIG VÄLDIGT MYCKET ATT FÖRSTÅ DET SVENSKA SAMHÄLLET BÄTTRE  

OCH DET HJÄLPER MIG ENORMT JUST NU PÅ JOBBET. 

ADEPT I JUSEKS MENTORSKAPSPROGRAM NR 14
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Rollen som mentor

MÖJLIGHET ATT LÄRA MIG MER OM [ETT ANNAT LANDS] ARBETSKULTUR,  

MÖJLIGHET ATT UTVECKLA OCH FÖRBÄTTRA MIN COACHING FÖRMÅGA, MÖJLIGHET 

ATT SE EN PERSON VÄXA OCH FÖRBÄTTRA SITT SJÄLVFÖRTROENDE SAMT FUNNIT 

EN NY KONTAKT OCH HAFT MÅNGA ROLIGA STUNDER SAMT UTBYTEN IHOP. 

MENTOR I JUSEKS MENTORSKAPSPROGRAM NR 5

MENTORROLLEN I  KORTHET
Som mentor bygger du en förtroendefull och nära relation till adepten. Det är 
viktigt för att kunna vägleda och stödja adepten i dennes utveckling och i arbetet 
med hens mål och utmaningar. I din roll som mentor använder du dig själv och ditt 
nätverk som verktyg för att på olika sätt medverka till adeptens utveckling – utifrån 
den målsättning adepten har. 

SKAPA FÖRTROENDE 
För att som mentor få en nära dialog och ett bra samarbete med din adept behöver 
adepten känna förtroende för dig. Det är bådas, och extra mycket mentorns, upp-
gift att skapa det ömsesidiga förtroendet. Det är framför allt sättet du agerar på 
som kommer avgöra om du lyckas bygga förtroende eller inte. Många av nycklarna 
för att skapa förtroende beskrivs i det här kapitlet. 

Förtroendet mellan er byggs upp från första kontakt. Därför är det viktigt att 
tidigt göra saker som skapar förtroende, till exempel: 
• Lyssna istället för att prata.
• Förhåll dig nyfiket och dra inte för snabba slutsatser. 
• Visa intresse för din adept och låt hen göra sina egna livsval.
• Skapa rimliga förväntningar genom att berätta hur du kan och inte kan hjälpa till.
• Var dig själv och var gärna personlig. Det behöver inte innebära att du är privat,  
 om du inte vill. 
• Berätta om relevanta egna erfarenheter, både framgångar och motgångar.
• Håll vad du lovar. Om du ger löften – håll dem. 
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KONFIDENTIALITET
Vad du och din adept pratar om behöver stanna mellan er. Det är en viktig grund 
för att skapa en ömsesidigt förtroendefull relation. Både adepten och mentorn 
behöver känna sig trygga och säkra på varandra och lita på att den andre inte för 
vidare vad den andre sagt. Då kan ni berätta öppet och ärligt för varandra om era 
bakgrunder och erfarenheter. I inledningen av mentor-adeptrelationen är det därför 
viktigt att prata om konfidentialitet och vad det innebär för ert samarbete.

LYSSNA AKTIVT
Som mentor är lyssnandet ett av dina bästa och viktigaste verktyg. Försök lyssna 
mer än du pratar. Det är viktigt både för att skapa förutsättningar för adeptens 
utveckling och som sätt att skapa förtroende. Visa att du bryr dig på riktigt om vad 
adepten säger och har adeptens behov i centrum. Aktivt lyssnande är en kompe-
tens. Vi kan alla utveckla den men vi behöver öva för att lyckas. 

Att lyssna aktivt betyder att du lyssnar till den som pratar utan att relatera  
det till dina egna erfarenheter, din egen analys eller dina möjliga lösningsförslag.  
Du fokuserar på personen du har framför dig, riktar din fulla uppmärksamhet dit, 
lyssnar till orden som sägs, men också hur de sägs, tonfall, kroppsspråk och för- 
söker uppfatta även det outtalade. 

Se mentorrollen som ett utmärkt tillfälle att bli en skickligare lyssnare. Att vara 
en duktig lyssnare har du nytta av i andra sammanhang än i mentor-adeptrelationen. 

STÄLL FRÅGOR
För att förstå adeptens situation, men även för att hjälpa adepten att hitta vägar 
framåt, har du stor nytta av att kunna ställa frågor på ett bra sätt. Genom att ställa 
frågor hjälper du också dig själv att bli en bättre lyssnare. Om du dessutom lyssnar 
till svaren du får, och ställer följdfrågor, får du del av än mer viktig information och 
ni fördjupar samtalet. 

Frågor kan delas in i öppna respektive slutna. Slutna frågor har givna svars- 
alternativ, till exempel ja eller nej. Öppna frågor börjar ofta med varför, vad, hur, när 
eller vem och har inga i förväg givna svar utan kräver att den som får frågan själv 
bestämmer hur kort eller långt svaret ska bli. Den stora nyttan med öppna frågor är 
att du ger adepten utrymme att själv formulera sitt svar och på så sätt styra sam- 
talet. Adeptens agenda hamnar i fokus. Öppna frågor fungerar också avväpnande 
och är inte lika färgade av dina tankar eller slutsatser som mentor. I tabellen ges 
några exempel på öppna respektive slutna frågor.



18 | Kliv in – handbok i mentorskapsprogram för utrikesfödda

Öppna frågor Slutna frågor

Vad vill du prata om idag? Vill du fortsätta prata om branschtrender idag?

Hur ser ditt liv ut idag? Är du arbetssökande eller studerar du?

Vad vill du uppnå genom att delta i  

mentorskapsprogrammet?

Söker du jobb som ekonom?

Vilka alternativ ser du? Skulle du inte kunna studera ett tag istället  

för att söka jobb?

VÄGLED UTAN ATT BESTÄMMA
Mentorrollen innebär att du genom dina kunskaper, erfarenheter, förmågor, värde-
ringar och din personlighet – hela du! – gör ditt bästa för att vägleda, inspirera, lära 
och utveckla din adept. Din adept kommer hamna i situationer där hen behöver 
göra val. Ibland kommer du ha en annan uppfattning än din adept om det bästa 
handlingsalternativet. Kanske har adepten inför ett beslut frågat dig om råd och 
du har delat dina perspektiv. Oavsett om adepten väljer att följa dina råd eller tar 
en annan väg, behöver du förhålla dig nyfiket och försöka acceptera adeptens val. 
Adepten har ibland andra prioriteringar än du och behöver också upptäcka insikter 
allt eftersom.

SÄTT MÅL TILLSAMMANS MED ADEPTEN
Att adepten har mål, ju tydligare desto bättre, med sitt deltagande i mentorskapet 
är många gånger en förutsättning för en god mentor-adeptrelation. Målen uttrycker 
vad adepten vill uppnå och gör det begripligt vad du som mentor uppfattar som 
rimligt att nå inom ramen för mentorskapet. Adepten har huvudansvar att berätta 
om sina mål, men som mentor kan du ofta hjälpa adepten att tydliggöra och kanske 
precisera dem. Det är en viktig roll. Du hjälper till bland annat genom att ställa 
öppna frågor, sammanfatta och summera de mål som adepten berättar för dig. Du 
bidrar med andra ord till att ringa in målen och göra dem tydliga för er båda.

I mentorskapsrelationen går det fint att både ha långsiktiga och kortsiktiga mål. 
De kortsiktiga målen får gärna relatera till de långsiktiga. Med hjälp av kortsiktiga 
mål, som löpande under ett program följs upp, går det lättare att allt eftersom se en 
utveckling och det skapas en systematik i arbetet.

FÖLJ UPP MÅL OCH ÖVERENSKOMMELSER
För att mål ska fungera på ett bra sätt måste de följas upp. Att följa upp mål på ett 
bra sätt i en mentor-adeptrelation innebär att du som mentor inte värderar utfallet. 
Det viktiga är att ställa frågan om hur det har gått och intresserat lyssna på svaret. 
Om adepten inte har nått sitt tänkta mål, fråga gärna vad adepten kan lära sig av 
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det eller varför det blev så. Undvik pekpinnar eller att pressa adepten i arbetet mot 
målen. Som mentor är det inte din roll. Låt hellre samarbetet präglas av frivillighet 
och ständigt lärande.

STÄLL KRAV PÅ ADEPTEN – MEN VISA RESPEKT
För att mentorskap ska bli bra behövs ömsesidig respekt för varandra. Som mentor 
kan du visa din respekt genom att till exempel acceptera adeptens livsval eller mål, 
utan att värdera dem. Det kan också handla om att komma i tid till era möten och 
prioritera dem. 

Även om mentorskap i mångt och mycket utgår från adeptens förväntningar, 
kan så klart även du som mentor ha förväntningar, ibland krav, på adepten kring 
spelregler som bidrar till att relationen blir respektfull ur ditt perspektiv. Det  
kan handla om att ni tillsammans bestämmer er för enkla grundprinciper,  
exempelvis att:
• komma i tid till möten ni bestämt.
• får en av er förhinder till ett avtalat möte, kontakta varandra och bestäm en  
 ny tid direkt.
• adepten vill att du hjälper till med att arbeta med mål och uppföljning  
 – prata om när och hur.
• adepten alltid försöker att göra det som ni kommit överens om och hur ni ska  
 hantera det ifall adepten inte gjort sin överenskomna ”hemläxa”.

Samtala gärna om dessa områden, eller andra, i samband med skapandet av ert 
förväntanskontrakt.

GE FEEDBACK
Feedback är ett bra och viktigt verktyg för att driva på utveckling. Antagligen är 
adepten intresserad av dina erfarenheter och din åsikt – din feedback blir därför 
värdefull. Eftersträva en balans mellan feedback som lyfter fram det som fungerar 
och återkoppling på vad som kan bli bättre. Ris och ros, helt enkelt.

Huvudregeln för feedback bör vara att adepten själv efterfrågat återkoppling  
på något. Om du som mentor vill ge feedback utan att adepten bett om det rekom-
menderas att först fråga om adepten vill ha lite återkoppling. När du ger feedback – 
försök vara så konkret som möjligt och ge gärna exempel. Då är feedbacken lättare 
att ta till sig.
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ATT FÖRESLÅ ÖVNINGAR
I rollen som mentor är det ofta värdefullt att föreslå olika övningar som kan hjälpa 
adepten framåt. Ibland kan du med din erfarenhet konkret hjälpa adepten. Andra 
gånger är det kanske bättre att du tar hjälp av övningar som gör det lättare för 
adepten att själv hitta lösningar och komma framåt.

Bekanta dig med kapitlet Mötesteman och övningar i lugn och ro. Se läsningen 
som en del av din förberedelse som mentor. I avsnittet tipsas om hur du och adep-
ten kan arbeta för en givande och kreativ relation. Var inte rädd för att testa någon 
eller några av övningarna tillsammans med adepten.

DITT NÄTVERK ÄR VÄRDEFULLT
En av de största utmaningarna för den som är ny i Sverige är att hen har ett be-
gränsat nätverk här. Med nätverk avses till exempel grannar, vänner, studiekamrater 
och arbetskamrater. Adeptens utmaning är ofta att nätverket inte hunnit bli så stort 
i Sverige ännu, eftersom det krävs tid, arbete och vardagsliv för att bygga upp kon-
takter och relationer. Det nätverk som adepten har i Sverige består ofta av personer 
som är i en liknande situation som adepten.

Vid arbetssökande är nätverket viktigt. Det hjälper till att ge tips om jobb, re-
kommendationer och formella såväl som informella referenser. Ditt nätverk är alltså 
mycket värdefullt för din adept, eftersom det kan ge adepten kontakt med personer 
som redan är etablerade på arbetsmarknaden. Genom att som mentor använda 
sina kontakter och nätverk underlättar du ofta vägen framåt för din adept. Dörrar 
öppnas, trösklar sänks och möjligheterna för adepten ökar.

Vilka ingår då i ditt nätverk? Det enkla svaret på frågan är ”alla du känner”.  
Det är vänner, kollegor, före detta kollegor, grannar, studiekamrater, kompisar från 
någon förening, föräldrar i barnens skola, andra deltagare i mentorskapsprogram-
met, tränare i barnens fotbollsklubb med flera. Tänk gärna brett när du listar och 
ramar in vilka människor som ingår i ditt nätverk. I en vidare mening ingår också det 
som brukar kallas andrahands- och tredjehandskontakter. Det vill säga människor 
du inte känner men som du har en bekant (eller bekants bekant) som kan koppla 
ihop dig med. Detta sätt att se på sitt nätverk och vilka som ingår i det innebär att 
de flesta människors nätverk är betydligt större än vad många först tänker. 
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Tredjehands
kontakt

Föreningar

Skola/studier

Barnens
aktiviteter

GrannarFamilj

Vänner

A�ärs-
kontakter

Arbete

Andrahands
kontakt

Förstahands
kontakt

INVENTERA DITT NÄTVERK
Om du inte redan har gjort det, börja med att skapa en överblick av ditt nätverk. 
Det kan göras genom att lista alla du känner. För att hitta dina kontakter är det 
smart att kolla in din LinkedIn-kontaktlista, din Facebookprofil, bläddra i telefon- 
boken på papper eller i digital form, klasslistor, föreningslistor och liknande. Sam-
mantaget ger de här olika källorna dig en bra överblick över ditt nuvarande nätverk.
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ATT PRAKTISKT ANVÄNDA SITT NÄTVERK
En del personer är rädda för att använda sitt nätverk. Du kanske inte vill fråga om 
en tjänst, är rädd för att stå i skuld till någon eller tänker att en person i telefon- 
boken är en avlägsen kontakt. De flesta av oss är dock hjälpsamma när vi får en 
fråga och ställer upp när någon vi känner frågar om en tjänst.

Nyckeln till framgång i sitt nätverk är att fråga om hjälp på rätt sätt och att be 
om en liten tjänst. Här ges några tips på vad du kan fråga en kontakt om hjälp med.

”Jag är mentor åt NN och undrar om du kan hjälpa mig. Adepten vill arbeta 
inom branschen/organisationen X och jag undrar om:
• adepten kan ringa dig och ställa några frågor om branschen?
• du vet någon som hen kan kontakta för att få reda på mer om branschen och  
 hur en får jobb inom den?
• du som jobbar i branschen skulle kunna kolla av hens cv för att se hur det  
 matchar branschens krav?
• du har någon idé om hur vi skulle kunna hjälpa hen att få ett jobb?
• min adept och jag skulle kunna få komma på ett studiebesök hos dig?

Det finns givetvis fler saker du kan fråga ditt nätverk om hjälp med. Försök fråga 
efter en tjänst som inte är för stor. Var tydlig med att du uppskattar hjälpen och 
betona frivilligheten i att bidra.
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CHECKLISTA FÖR MENTORER
En sammanfattning av de viktigaste råden till dig som mentor är:
 ✓ Låt adeptens målsättningar och förväntningar vara fokus för mentorskapet.
✓ Uttryck dina egna förväntningar på mentorskapet och på adepten.
✓ Ta dig tid att lära känna adepten och bygg en relation till varandra.
✓ Lyssna mer än du pratar. Försök att lyssna aktivt.
✓ Ställ öppna frågor och lyssna på svaren. Ställ nya frågor utifrån svaren du får.
✓ Respektera adeptens livsval. Det som är rätt beslut för dig behöver inte vara  
 rätt för adepten.
✓ Hjälp adepten att sätta tydliga mål för mentorskapet och följ upp målen när ni ses.
✓ Ge adepten feedback, framför allt genom att lyfta fram vad du tycker adepten  
 gör bra.
✓ Var personlig och dela med dig av dina relevanta erfarenheter,  
 både motgångar och framgångar.
✓ Bjud adepten på kontakter i ditt nätverk. Det sänker trösklar och skapar många  
 möjligheter för adepten.

JAG HAR LÄRT MIG HUR SVÅRT DET ÄR ATT VARA MENTOR. DET KRÄVS MYCKET  

AV EN OCH MAN SKA ABSOLUT TA DET PÅ ALLVAR. SAMTIDIGT HAR DET VARIT  

ROLIGT OCH VÄLDIGT GIVANDE ÄVEN I MIN EGEN KARRIÄR. JAG HAR  

TVINGATS REFLEKTERA MYCKET ÖVER MINA EGNA VAL OCH MIN SYN PÅ VISSA  

SAKER OCH TING. DESSUTOM HAR JAG FÅTT EN GOD VÄN I MIN ADEPT  

OCH VI KOMMER DEFINITIVT ATT FORTSÄTTA UMGÅS. 

MENTOR I JUSEKS MENTORSKAPSPROGRAM NR 12

°
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Praktisk planering
Går du ett mentorskapsprogram finns i regel en övergripande struktur att ta hjälp 
av. Detta kapitel ger exempel på en generell grundstruktur för mentorer och adep-
ter att följa och tipsar även om andra praktiska råd kring deltagande i mentorskaps-
program. 

SKAPA EN ÖVERSIKTLIG PLAN
Det är klokt att göra en övergripande plan för mentorskapet, att komma överens 
om ett ungefärligt innehåll. Det inkluderar att bestämma ett start- och slutdatum 
för ert mentorskap. Anledningen till den rekommendationen är att det både skapar 
tydligt fokus och gör det lättare att välja att engagera sig under den tid mentor-
skapsrogrammet pågår.

Följande översikt beskriver ett upplägg på cirka sju månader. Se översikten som 
ett sätt att inspirera till vad som ska stå i er egen motsvarande.

Möte 1-2 3-4 5 6-8 9

Månad 1 2–3 4 5–6 7

Vad  
samtala  
om? 

Lära känna

Mål och  
förväntningar

Mentor- och 
adeptrollen

Boka tider

Adeptens 
agenda och 
frågor

Vad har vi 
gjort så här 
långt?

Behöver vi 
ändra på 
något? 

Adeptens 
agenda

Motivation  
och tåla-
mod  

Avslutnings- 
samtal 

Förslag, 
övningar  
och  
samtals- 
teman 

Förväntans- 
kontrakt 

Presentations-
övningar

Intervju- 
träning 

Halvtids- 
avstämning

Förväntans- 
kontrakt 

Studiebesök

Inkludering 
och mång-
fald 

Utvärdera 
förväntans- 
kontraktet

Tips  
till  
mentor 

Öppna frågor

Aktivt  
lyssnande

Tydliggör 
mål 

Följa upp

Öppna frågor

Aktivt  
lyssnande

Stötta, t.ex. 
genom ditt 
nätverk 

Summera 
lärande och 
resultat

Sätt nya  
mål vid 
behov 

Stötta och 
uppmuntra

Feedback

Bjud på 
nätverks- 
kontakter 

Avsluta 
mentor- 
relationen 

Summera 
lärande och 
resultat

Ris och ros?

http://t.ex/
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TRÄFFAS TÄTARE I  BÖRJAN
I början av mentorskapet är det viktigt att ha tid till att lära känna varandra och att 
stämma av mål och förväntningar. Det är klokt att som mentor och adept trä±as 
lite extra tätt de första veckorna eller månaderna av programmet. Tid med varandra 
skapar en bra grund för en längre och förtroendefull relation.

BOKA EN SERIE AV MÖTEN
Genom att boka in flera möten mellan er gör ni det lättare att verkligen trä±as 
regelbundet. Om någon behöver avboka ett möte kan det ibland vara svårt att med 
kort varsel hitta en ny tid som passar er båda. Då är det skönt att redan ha ett antal 
bokade möten. Det gör det enklare att fortsätta mentorskapet även om någon blir 
sjuk en period, reser bort, får barn eller av annat skäl har svårt att trä±as en viss tid.

DOKUMENTERA ERA MÖTEN
För att ha samma bild av vad ni har pratat om och kommit överens om att göra till 
nästa gång ni trä±as, rekommenderas att ni skriver enkla mötesanteckningar. En 
mall för det finns i kapitlet Mallar. Använd gärna några minuter i slutet av varje möte 
för att tillsammans summera vad ni kommit fram till. 

°
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Samtalsteman och övningar

DET HAR VARIT EN JÄTTEBRA ERFARENHET FÖR MIG OCH JAG ÄR VÄLDIGT  

TACKSAM FÖR PROGRAMMET. BLAND ANNAT LÄRDE JAG MIG ATT VI ÄR MYCKET 

LIKA, SVENSKAR OCH VI ALLA SOM KOM FRÅN ANDRA LÄNDER, OCH DET HJÄLPTE 

TILL ATT KÄNNA MIG MYCKET BÄTTRE HÄR I SVERIGE. 

ADEPT I JUSEKS MENTORSKAPSPROGRAM NR 13

Adeptens mål och behov styr vad era möten ska handla om. Några saker behöver alla 
mentor-adeptpar prata om, till exempel förväntanskontraktet i början av mentor- 
skapet och halvtidsavstämningen mitt i. Andra saker står fritt för mentor och adept 
att välja ut tillsammans. Se det här kapitlets samtalsteman som en inspiration att 
välja från.

FÖRVÄNTANSKONTRAKT
I inledningen av er relation bör ni göra ett förväntanskontrakt. Övningen är central i 
mentorskapet för att både adept och mentor ska känna att relationen blir givande. 
Se därför till att avsätta ordentligt med tid ihop för att prata om var och ens för-
väntningar när ni börjar mentorskapet. Summera vad ni kommer fram till i förvän-
tanskontraktet, som ni hittar i kapitlet Övningsmaterial och mallar.

MENTORHJULET
Genom att göra övningen mentorhjulet får adepten stöd i att välja ut vilka områden 
som ni ska jobba med och prioritera. Övningen är bra att göra tidigt i mentorrelatio-
nen. Den är särskilt användbar om adepten känner sig osäker på vad hen behöver 
arbeta med eller hur hen ska prioritera mellan det som behöver göras. Material för 
övningen mentorhjulet finns i kapitlet Övningsmaterial och mallar. Övningen tar 
cirka 30–60 minuter att göra.  

HALVTIDSAVSTÄMNING 
Ungefär när halva programmet har gått är det lämpligt att göra en avstämning.  
Då kan ni summera vad som gjorts, vad ni har uppnått och prata om hur ni har  
samarbetat hittills. 
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Blicka gärna tillbaka på era förväntanskontrakt och de inledande diskussioner ni 
hade för att se om ni har arbetat som planerat. Ni kan använda följande frågor  
som stöd:
• Hur har vi arbetat jämfört med vad vi planerade?
• Vilken utveckling och vilka resultat har uppnåtts?
• Hur har samarbetet fungerat?
• Hur vill vi arbeta i den andra halvan av mentorskapsprogrammet och vilka mål  
 är relevanta framåt?

Om de ursprungliga målen har uppnåtts kan förväntanskontraktet behöva göras 
om vid halvtidsavstämningen. Att sätta nya mål kan ge ny kraft till samarbetet och 
identifiera fler och nya områden ni vill arbeta med. 

STUDIEBESÖK
Ett bra sätt för adepten att få kunskap om hur det fungerar på en arbetsplats i  
Sverige är att göra ett eller flera studiebesök. Prata är bra. Se, höra, uppleva och 
känna är minst lika viktigt. Studiebesöket kan både göras i mentorns organisation 
och i andra organisationer eller arbetsplatser som också intresserar adepten.  
Kanske finns det personer i mentorns nätverk som jobbar i en spännande organisa-
tion och som erbjuder sig att ansvara för ett studiebesök?

Ett studiebesök kan läggas upp på flera sätt. Här beskrivs två enkla upplägg:
• Delta en halv upp till en hel arbetsdag på mentorns arbetsplats. Genom att  
 medverka under en ”vanlig” arbetsdag får adepten inblick i både arbetsupp- 
 gifter, arbetsplatskultur och trä±ar andra intressanta människor. Fikapauser,  
 arbetsmöten eller deltagande i eget arbete är alla bra moment och intressant  
 att efteråt samtala om. Diskutera frågor som: Likheter/skillnader jämfört med  
 arbetsplatser adepten själv har erfarenhet ifrån? Arbetsplatskultur i Sverige  
 kontra länder adepten verkat i? Lärdomar från dagen?
• Studiebesök på en specifik avdelning. Låt säga att adepten vill veta mer om hur  
 en ekonomiavdelning i Sverige arbetar och fungerar i praktiken. En idé är då att  
 anordna ett möte med en ekonomiavdelning, där personer från avdelningen  
 kan berätta om organisation, anställningsvillkor och lön, organisationskultur,  
 hur du söker jobb i organisationen, vilka rutiner finns och liknande. Kanske är  
 ekonomiavdelningen i sin tur nyfiken på adeptens erfarenheter? Kanske skapas  
 möjligheter till ytterligare kontakt och nätverkande? Eller praktik och kanske till  
 och med jobb?
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INTERVJUTRÄNING
Om adepten söker arbete brukar ett uppskattat inslag vara att anordna intervju- 
träning. Adepten har ofta stor nytta av det eftersom anställningsintervjun är ett 
nyckelmoment i jobbsökande. Genom att adepten praktiskt tränar intervjusitua-
tionen och får feedback kan hen bli tryggare och säkrare när det väl är dags för en 
riktig arbetsintervju.  

Som mentor kan du till exempel fråga din HR-avdelning om den har möjlighet 
att hjälpa till. Annars kanske du har någon rekryterare i ditt nätverk som gärna 
ställer upp och tränar adepten? Eller du själv om du har kunskap och erfarenhet av 
intervjusituationer och rekrytering? Vissa mentorer är vana att anställa, har chefs-
bakgrund och kan därför genomföra intervjuträningen på egen hand med adepten.

PRESENTATIONSÖVNINGAR
Adepten kommer att ställas inför många situationer där hen behöver presentera 
sig. I ett brev eller muntligt inför en grupp människor eller blivande kollegor. Det 
är en konst att presentera sig kortfattat så att lyssnaren snabbt och konkret får en 
positiv bild av vem du som person är, vad du vill och vad du kan bidra med. Ett sätt 
för adepten att öva är genom att göra presentationsövningar. Som stöd kan mentor 
och adept använda en timer och ta tiden. Börja gärna med den ofta använda intervju- 
frågan: ”Kan du berätta om dig själv?”. 

Ett exempel på en presentationsövning är att göra en så kallad hisspresentation, 
där adepten får öva på att presentera sig själv för en fiktiv person som hen trä±ar i 
en hiss. Det gäller då att fatta sig kort som en hissfärd, förslagsvis mellan 30 sek- 
under och 3 minuter. Prova er fram och låt adepten öva presentationer medan 
mentorn håller koll på tiden och ger feedback på gjord presentation. Upprepa gärna 
övningen flera gånger, så att adepten får chans att direkt utveckla och förbättra sin 
presentation.

INKLUDERING OCH MÅNGFALD  
–  ARBETSPLATSER I  SVERIGE OCH ANDRA LÄNDER
Vilka kännetecken har arbetsplatser i Sverige? Finns det en ”svensk” arbetsplats- 
kultur? Om så, vad kännetecknas den av? Och hur är vi svenskar – egentligen?  
På arbetet jämfört med privat? Vilka informella spelregler finns på arbetsplatser i 
detta avlånga land? Vad ger status i arbetet? 

Ja, det är lätt att både skratta och gråta när vi pratar om vad det innebär att 
vara svensk och vad som kännetecknar arbetsplatser i landet. Vilka likheter och 
skillnader som finns i olika branscher, olika yrkesgrupper, i skilda delar av landet? 
Det är också lätt att spä på fördomar genom att bestämt säga hur det är i Sverige, 
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men sannolikt är det ett stort plus och till hjälp om adept och mentor tillsammans 
samtalar om frågorna ovan. Den här typen av frågor kommer att få olika svar 
beroende på vem en frågar. Därför är det ofta värdefullt att diskutera frågorna 
mentor och adept ihop, men också i samband med studiebesök, ihop med andra 
mentor-adeptpar och liknande. Ju fler svar, desto bredare och sannolikt mer verklig 
och komplex bild framträder.

TRÄFFA ETT ANNAT MENTOR-ADEPTPAR
Ta gärna initiativ till att trä±a andra mentorer och adepter. Om ni ingår i ett men-
torskapsprogram brukar det vara enkelt att planera i samband med att ni har en 
gemensam trä± med andra deltagare.

Genom att trä±a personer i liknande roller kan ni få nya infallsvinklar och kreativa 
idéer. Kanske vill ni även samordna ett studiebesök och gemensamt sammanfatta 
efteråt? Eller trä±a flera mentor-adeptpar och tillsammans utbyta erfarenheter 
kring och diskutera ledarskap och arbetsplatskultur? Ett ytterligare alternativ är 
att bara trä±as och berätta för det andra paret, och själv lyssna, på hur ni hittills 
har jobbat i mentorskapsrelationen och vad ni har gjort. Antagligen kommer ni att 
inspirera varandra och få flera praktiska tips.

PÅ NYTT JOBB
Om adepten får jobb eller praktikplats under mentorskapsprogrammet ändras 
ibland fokus i mentorskapet. Mentorn kan på olika sätt försöka stötta sin adept i 
att komma in bra på sitt nya arbete. Ett sätt kan vara att mentor och adept trä±as 
och diskuterar hur adepten kan etablera sig på arbetsplatsen. Det kan vara så att 
adepten får en del stöd i dessa frågor av sin arbetsgivare, men ofta är det värdefullt 
att också diskutera med någon utanför organisationen. Några förslag på lämpliga 
frågor att samtala om är:
• Hur kommunicerar kollegorna på arbetsplatsen? Används i första hand e-post  
 eller muntlig kommunikation? Är det okej att fråga och prata med vem som helst  
 om vad som helst eller finns skrivna och även oskrivna regler kring detta?
• Vad gäller kring fika och lunch? Går kollegorna iväg tillsammans vissa bestämda  
 tider? Vad pratar en om på fikapauserna och lunchen?
• Hur beter sig en person som är framgångsrik inom organisationen?  
 Vilka beteenden och värderingar står hen för? 
• Hur är ledarskapet på arbetsplatsen? Hur ger din chef feedback?  
 Hur fattas beslut?
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Övningsmaterial och mallar
ÖVNING: FÖRVÄNTANSKONTRAKT
Inför att ett mentorskapsprogram startar behöver både adept och mentor förbereda 
sig. Det handlar framför allt om att tänka igenom vad du vill uppnå med mentor- 
skapet, hur du vill att samarbetet ska fungera och hur du själv vill bidra. Vi kallar  
det att skapa ett förväntanskontrakt. En förväntning kan förklaras som att hoppas 
på att något eller någon ska vara på ett visst sätt och leda till ett visst resultat. 

Det är förstås i huvudsak adeptens mål och förväntningar som står i fokus för 
ert samarbete, men även mentorn kan ha förväntningar. Det kan exempelvis handla 
om hur samarbetet ska fungera, tankar kring sin egen roll och kanske även vad 
mentorn vill utveckla genom att vara mentor.

Genom att göra övningen nedan inventerar ni era förväntningar och skapar ett 
underlag för en bra diskussion mellan mentor och adept. När ni gjort övningen på 
var sitt håll skriver ni ett gemensamt förväntanskontrakt.

ADEPTENS FÖRBEREDELSE
När mentorskapsprogrammet är slut hoppas jag att vi har nått följande resultat:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Mina förväntningar på dig som mentor:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Mina förväntningar på mig själv som adept:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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MENTORNS FÖRBEREDELSE
När mentorskapsprogrammet är slut hoppas jag att vi har nått följande resultat:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Mina förväntningar på dig som adept:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Mina förväntningar på mig själv som mentor:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

FÖRVÄNTANSKONTRAKT
Efter att ni förberett er på egen hand fyller ni förslagsvis i det gemensamma för- 
väntanskontraktet tillsammans. 

Tips och information inför ifyllande av förväntanskontraktet:
• Fokusområden är de större områden som adepten strävar efter, vilket inte  
 behöver vara något som ni kan nå fram till genom mentorskapet. Det kan till  
 exempel vara ”Jobba som ekonom i Sverige”.
• Önskade resultat är vad ni vill försöka uppnå inom ramen för mentor/adept- 
 relationen, alltså något som är rimligt för er att nå som ett resultat av ert sam- 
 arbete. Det skulle exempelvis kunna vara ”Större kontaktnät bland ekonomer”  
 eller ”Bättre kännedom om hur ekonomer arbetar i Sverige”. 
• Mätbarhet handlar om att tydliggöra hur ni vet att ni nått det önskade resultatet.  
 Utifrån önskade exempelresultat i punkterna ovan, skulle det kunna vara ”10 nya  
 kontakter som jag trä±at minst en gång” eller ”Kännedom om hur ekonomer  
 arbetar i Sverige bedöms genom en egen skattning. Nuläge är 3 och mål är 8 på  
 skala 1-10”.
• Förväntningar på varandra, vårt samarbete och konfidentialitet handlar om att  
 komma överens om hur ni ska samarbeta. Era spelregler. Några exempel är:  
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 ”Det som sägs mellan oss förs inte vidare”, ”Adepten lovar att ta kontakt med  
 personer som mentorn tipsat om” och ”Vi kommer i tid till våra möten”.
• Mötesfrekvens och förberedelser inför möten finns i kontraktet för att uttrycka  
 hur ofta ni ska ses och höras samt hur ni ska göra för att få bra kvalitet i mötena.  
 Till exempel: ”Vi trä±as var 3:e vecka” eller ”Adepten skickar frågor och ämnen  
 till mentorn senast 2 dagar före ett möte”.

Adept

Mentor

Datum

Fokusområden 1.

2.

3.

Önskade resultat av  

mentorskapet 

1.

2.

3.

Mätbarhet 1.

2.

3.

Förväntningar på varandra, 

vårt samarbete  

och konfidentialitet

Mötesfrekvens och  

förberedelser inför  

möten

__________________  __________________

Mentor   Adept 
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ÖVNING: MENTORHJULET
Övningen mentorhjulet är bra att göra tidigt i mentor-adeptpar-relationen. Den är 
särskilt användbar om adepten känner sig osäker på vad hen behöver arbeta med 
eller hur hen ska prioritera mellan det som behöver göras. 

Innan ni börjar med övningen, se till att ni har papper och gärna pennor i olika 
färger. Övningen görs under ett möte. Mentorn leder processen och adepten fyller 
övningen med innehåll. Gör så här:
1. Gå igenom mentorhjulet. Låt adepten berätta vad de olika områdena betyder  
 för hen. Prata igenom alla områden och lägg till ytterligare område vid behov.
2. Låt adepten värdera på en skala från 1–10 hur nöjd hen är med respektive  
 område. Värderingen ska ange hur nöjd hen är just nu.
3. Kom överens om en tidsperiod för utveckling, exempelvis sju månader. Därefter  
 får adepten ange hur nöjd hen skulle vilja vara inom respektive område efter att  
 denna tidsperiod har gått. Värderingen görs även här på skalan 1–10. Observera  
 att värderingen måste vara realistisk. Det är antagligen inte möjligt att sätta  
 enbart 9:or och 10:or.
4. Låt därefter adepten fundera över vad utvecklingen innebär och hur de olika  
 områdena hänger ihop för hen. Finns det några samband och hävstänger?
5. Slutligen, låt adepten sammanfatta övningen och också komma fram till vilka  
 områden som är viktiga för hen att arbeta med.

Använd gärna mallen på nästa sida för att genomföra övningen. Den har ett antal 
områden som redan är ifyllda och kan göra det lättare att komma igång. Ett alter-
nativ är att rita en cirkel på ett stort papper och fylla den med områden fritt efter 
hur adepten tänker. Välj det som passar er bäst.

°
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Jobb

Praktik

Validering av 
utbildning

Språk

Arbetsplats-
kultur

Nätverk/Kontakter

Socialt

Familj

Annat

Annat

Annat

Ansökan 
och cv
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MALL:  MINNESANTECKNINGAR

Datum:

Plats:

Tema för mötet:

Nya/reviderade överens- 

kommelser och mål:

•

•

•

Uppföljning av tidigare över-

enskommelser och mål:

•

•

•

Saker vi diskuterat under 

dagens möte:

•

•

•

Övriga saker att komma ihåg:

Nästa möte:
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10 sammanfattande tips  
för mentorer och adepter
1 .  GÖR ALLT FÖR ATT SKAPA LÄRANDE
Mentorskap är ett samarbete mellan två personer, en mentor och en adept, som 
i första hand handlar om att främja lärande och utveckling för adepten. Adepten 
kan fatta bättre beslut och snabbt lära sig mycket genom stöd av en mentor som 
har viktiga kunskaper och erfarenheter. Som mentor och adept lär ni er genom att 
diskutera, läsa, reflektera, testa och göra saker samt genom att få nya erfarenheter. 
Försök därför att fylla mentorskapet med så mycket lärande som möjligt, som tar  
er mot adeptens mål.

Både mentorn och adepten kommer att lära sig saker genom mentorskaps- 
programmet. Som adept kan du till exempel få förståelse för hur ditt yrke utövas 
i Sverige, få insikter om vilka branscher som är expansiva, utveckla förmågan 
att bättre klara av en intervjusituation, lära känna mentorns kontakter, träna upp 
förmågan att presentera dig eller diskutera och lära dig mer om hur ledarskapet 
och arbetsplatskulturen är på ett visst företag. Som mentor kan du till exempel lära 
dig mer om arbetsmarknaden för en person med utländsk bakgrund, utveckla ditt 
lyssnande och träna upp förmågan att vara mentor. Finns det något annat som är 
viktigare för er? Välj då det!

2.  BYGG EN STARK RELATION
Ett framgångsrikt mentorskap bygger på att ni skapar en förtroendefull relation 
mellan er. Ägna tid till att lära känna varandra och komma nära. Berätta om er 
själva, vad ni värderar i livet, hur era liv ser ut och vad ni strävar efter. Med en god 
relation som grund kommer ni kunna prata mer öppet om de frågor som kommer 
upp under mentorskapet. Det gör det också lättare för er att prata om perspektiv 
som känslor, motivation och mående, vilket ofta är meningsfullt.

3.  FÖRSTÅ ROLLFÖRDELNINGEN
För ett bra samarbete mellan mentor och adept behöver båda förstå sina roller i 
samarbetet. Det gör samtalen och mötena er emellan bättre och skapar förutsätt-
ningar för maximalt lärande. Att förstå varandras roller innebär också att ni bättre 
förstår varför adepten eller mentorn agerar på ett visst sätt. Därför är det klokt att 
inte bara läsa om sin egen roll i den här boken, utan även sätta sig in i den andres 
roll och utgångspunkter.
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Här följer en översikt över mentorns och adeptens olika roller och ansvar. 

Mentor Adept

Vill vägleda och stödja sin adept Vill utveckla sig själv

Lyssnar på och försöker förstå sin adept  

och hens agenda

Bestämmer och berättar om sin agenda,  

mål och fokus

Samtalspartner som ställer frågor och  

utlovar konfidentialitet

Berättar öppet och aktivt om sin situation  

och sina utmaningar

Engagerad kontakt och personlig kraft –  

bidrar med mer än bara expert-/professions-

kunskap

Är nyfiken och öppen för att hitta olika  

vägar framåt

Erbjuder sina råd och berättar om  

sina erfarenheter

Lyssnar på mentorn och fattar egna beslut

Vill dela med sig och är villig att stå  

tillbaka i relationen

Ansvarar själv för hur mycket hen får ut av  

mentorn och kommer med önskemål till 

mentorn

Förbereder sig inför mötena med adepten,  

delar med sig av kontakter, nätverk och  

information som adepten har nytta av

Förbereder sig inför mötena med mentorn  

och försöker berätta hur mentorn kan  

hjälpa till 

Drivkraft i att se adepten växa Glädje i att få stöd och råd av en mentor

4.  GÖR ETT FÖRVÄNTANSKONTRAKT
Genom att göra ett förväntanskontrakt gör ni tydligt vad ni vill uppnå med mentor-
skapet. I förväntanskontraktet ges ni båda chansen att berätta om vad ni vill uppnå 
för resultat, vad ni vill lära er och hur ni vill samarbeta. Kontraktet kan följa er längs 
mentorskapet och ni kan använda det för uppföljning och utvärdering. Ytterligare 
en fördel med att ha pratat om de frågor som berörs i förväntanskontraktet är att ni 
minskar risken för missförstånd i relationen. 

5.  TRÄFFAS OFTA OCH KONTINUERLIGT
Det kan låta självklart, men ett framgångsrikt mentorskap innebär att ni trä±as 
regelbundet och tillräckligt ofta. Minst en gång per månad är bra att ses för att 
etablera en meningsfull relation. I inledningen av mentorskapet bör ni dessutom 
försöka trä±as oftare, eftersom ni då ska bygga förtroende, lära känna varandra och 
komma igång med samarbetet. För att säkra att ni trä±as kontinuerligt är det en bra 
idé att boka en serie av möten, gärna flera månader framåt i tiden. Utöver att trä±as 
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är det också bra att ha kontakt per e-post eller telefon och exempelvis ge snabba 
råd inför en ansökan eller intervju.

6.  VÅGA TESTA ÄVEN OM DET ÄR OBEKVÄMT
För att lära sig nya saker kan en adept ibland behöva göra saker som hen inte är 
så van vid eller från början inte känner sig helt bekväm med. Det är ibland viktigt 
att våga testa nya arbetssätt eller tankemönster. Detsamma gäller för mentorn. 
Att ringa till en kontakt och fråga om hjälp, att våga föreslå och göra en övning i 
samarbetet med adepten eller att acceptera ett beslut som adepten fattat och som 
mentorn har en annan syn på. Att våga testa och att låta den andre få testa är en 
viktig del av mentorskap och att skapa utveckling.

7.  GÖR VAD NI  HAR LOVAT VARANDRA
Genom att hålla era löften till varandra skapar ni utveckling och en känsla av att 
det går framåt. Försök därför göra de saker ni kommit överens om att ni ska göra 
och till den tidpunkt ni bestämt. Ibland känns det obekvämt och ovant att göra 
vad en lovat, till exempel att ringa någon eller be om hjälp. Men det är bättre att 
åtminstone ha försökt än att inte gjort det alls. För att ni ska känna förtroende och 
att relationen är meningsfull kommer det vara avgörande att ni faktiskt gör, eller 
åtminstone försöker göra, det ni lovat varandra.

8.  FÖR ANTECKNINGAR OCH FÖLJ UPP ERA MÖTEN
Era möten kommer att vara viktiga, men mycket av utvecklingen och lärandet i ett 
mentorskap sker mellan mötena. För att komma ihåg vad ni ska göra tills ni ses 
nästa gång, och för att kunna följa upp det tillsammans, är det klokt att skriva korta 
mötesanteckningar. Antingen gör ni det var för sig, eller så ägnar ni några minuter  
i slutet av ert möte till att gemensamt sammanfatta vad ni kommit fram till. Mötes- 
anteckningarna från föregående möte används med fördel i inledningen av varje 
möte då ni gemensamt kan gå igenom era uppgifter, följa upp och lära.

9.  VÄRDERA VARANDRAS ENGAGEMANG OCH KUNSKAP
Försök att se mentorskapet som att ni båda två gör vad ni kan för att det ska bli 
så bra som möjligt. Både adepten och mentorn genomför mentorskapet på frivillig 
bas. Det innebär att varken mentorn eller adepten får något betalt för att delta. 
Mentorn har i regel ett arbete och kanske är mentor för första gången. Adepten  
har ofta mål och ambitioner som sträcker sig utanför mentorskapet och kanske 
upplever det som en svår situation att vara ny i Sverige. Ingen är så att säga expert 
på att vara mentor eller adept. 
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Visa varandra uppskattning för allt ni erbjuder varandra och för det som ni  
faktiskt gör tillsammans. Värdera helt enkelt den andres engagemang högt.

10.  ANVÄND MENTORNS NÄTVERK
Genom att mentorn använder sitt nätverk kan hen hjälpa adepten framåt. Nätverket 
är betydelsefullt för att adepten ska öka sina chanser till att hitta vägar till jobb. 
Nätverket är också mycket viktigt i att skapa lärande i mentor-adeptrelationen.  
I situationer när adepten behöver råd och stöd inom områden som mentorn saknar 
kunskaper inom, blir nätverket avgörande. Det kan till exempel handla om att trä±a 
en person inom ett annat yrke än vad mentorn har, att göra intervjuträning eller att 
få förståelse för hur en bransch utvecklas. Genom att använda sitt nätverk kan men-
torn bli ännu mer värdefull för adepten. För att nätverket ska komma till nytta krävs 
förstås att adepten också tar till vara på de kontakter som mentorn förmedlar.

DET ÄR VÄRDEFULLT ATT HA – OCH ATT VARA – EN MENTOR
En mentor är för många utrikesfödda den första person i Sverige som adepten har 
långvarig kontakt med, förutom kontakter hos kommunen eller med myndigheter. 
Mentorn kan även vara en av de första personerna som adepten lär känna i Sverige 
och som arbetar inom samma område som adepten själv vill arbeta inom. En 
mentor är en dörröppnare som kan skapa möjligheter för en adept att snabbare och 
enklare få ett kvalificerat arbete. En bra mentorskapsrelation innebär att adepten 
får med sig en användbar referens i sitt arbetssökande, utökar sitt nätverk med rele-
vanta kontakter och lär sig mer om arbetsplatskultur och yrkets utövning i Sverige. 
Det finns så mycket att vinna på att mötas som mentor och adept. Gör mentor- 
skapet värdefullt för er båda!
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Hur kan din organisation 
göra en konkret insats för 
integrationen? Vi vet.
Jag möter ofta invandrade akademiker som inte kommer in på den kvalificerade 
arbetsmarknaden. Personer som flyttat till Sverige för kärlekens skull eller för att de 
behövt fly, från jordens alla hörn – men med det gemensamt att de har en massa 
kompetens i bagaget. Kunskap som idag inte tas tillvara. Det är ett enormt slöseri, 
både för individen och för samhället. 

Idag är var femte akademiker utrikes född. Invandrade akademiker har svårare 
att komma in på arbetsmarknaden och bland dem som har jobb har bara hälften ett 

SOFIA LARSEN, ORDFÖRANDE JUSEK
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arbete som motsvarar sin utbildning. Bland utrikesfödda med kortare utbildning är 
arbetslösheten ännu högre. Därför har Jusek som akademikerförbund sedan länge 
arbetat aktivt för att skapa karriärmöjligheter på lika villkor för invandrade och 
inrikesfödda akademiker.

Det finns inget Alexanderhugg som löser integrationen. Som fackförbund arbe-
tar vi självklart för allas lika rättigheter i avtal och stöttar enskilda medlemmar som 
utsatts för diskriminering. Men det räcker inte. I Sverige förmedlas hela sex av tio 
jobb via kontakter, vilket i hög grad missgynnar just nyanlända som lämnat grannar, 
studiekamrater och kollegor i ursprungslandet. Att utöka nyanländas nätverk är 
därför en viktig nyckel för att skapa karriärmöjligheter på lika villkor.

Jag tror på idén om att gräva där man står. Vad har en medlemsorganisation? 
Jo, kompetenta och engagerade medlemmar. Därför började Jusek redan på 90- 
talet att matcha invandrade jurister med etablerade jurister. Sedan 2010 driver 
Jusek, tillsammans med Stockholms stad och en yrkesinriktad svenskutbildning 
vid SIFA, ett mentorskapsprogram för invandrade akademiker. Juseks medlemmar 
har sedan starten stöttat runt 400 invandrade jurister, ekonomer, samhällsvetare, 
systemvetare, personalvetare och kommunikatörer i att komma in på den svenska 
arbetsmarknaden. Det är inspirerande att se vad något så enkelt som mötet mellan 
professionskollegor kan göra för att korta vägen till den kvalificerade arbetsmarknaden. 

Vi vet att många fler vill bidra till att underlätta etableringen av nyanlända. 
Bland Juseks medlemmar har frågan väckt ett stort positivt gensvar och enligt en 
Sifo-undersökning kan mer än hälften av befolkningen tänka sig att engagera sig 
ideellt för att underlätta etableringen för en nyanländ person. Men bara var tjugonde 
gör det idag. Här finns en enorm potential!

Jag hoppas att den här boken kommer att sänka tröskeln för den organisation 
eller arbetsgivare som funderar över att göra en insats. I boken har författarna 
Frank Ekelund och Johan Welander, som arbetat med Juseks program sedan  
starten, samlat goda råd och erfarenheter men också en del av de fallgropar som  
vi trillat i. Allt för att det ska vara så enkelt som möjligt för dig och din organisation 
att ta ett eget initiativ för att sprida kunskapen och nätverken.

Sofia Larsen, ordförande Jusek
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Varför mentorskap för  
utrikesfödda akademiker?
Hur lång tid är rimligt att det tar för utrikesfödda personer som kommer till Sverige 
att få ett arbete? Och inte minst ett arbete på rätt nivå kompetens- och utbildnings-
mässigt? För den som har flytt från sitt hemland kan det ta många år att komma 
in på arbetsmarknaden. Statistik från SCB visar att det tar i genomsnitt åtta år för 
människor som kommer till Sverige som flyktingar att få arbete.1 Det är på tok för 
länge. Det innebär ett stort resursslöseri för den enskilde och för samhället, inte 
minst eftersom det i flera branscher är brist på kvalificerad arbetskraft. 

Vad är mentorskap? Ordet mentor kommer ursprungligen från det grekiska 
eposet Odysséen och Odysseus vän Mentor som fick i uppgift att vägleda Odysseus 
son. Idag används mentorskap som en form för lärande inom en rad olika områden. 
Det kan vara i yrkes-/professionsinriktade mentorskapsprogram, som del av att 
etablera sig på arbetsmarknaden, i ledarutveckling, inom traineeprogram, för elever 
i skolan, för förtroendevalda och på arbetsplatser som del av introduktionen eller 
för löpande utveckling.

Jusek har lång erfarenhet av att arbeta med mentorskap. Redan på 90-talet 
matchade förbundet invandrade jurister med befintliga medlemmar. Sedan 2010 
bedriver Jusek mentorskapsprogram för invandrade akademiker, tillsammans 
med Stockholms stad och yrkesutbildningen Svenska för ekonomer, jurister och 
samhällsvetare (SFEJ) (en SFX-utbildning). Ett av de främsta syftena med program-
men är att underlätta – och snabba på – inträdet på arbetsmarknaden för personer 
födda i andra länder än Sverige. Det många adepter stärker genom Juseks men-
torskapsprogram är saker många utrikesfödda, nyanlända eller nyligen etablerade i 
Sverige saknar:
• nätverk inom professionen, branschen eller utbildningsinriktningen.  
 Genom ett utökat nätverk ökar chanserna till matchning med möjliga jobb
• kunskap om hur lediga jobb förmedlas – både på den öppna och den  
 lite mer dolda eller i alla fall informella arbetsmarknaden
• yrkessvenska – svenska som är särskilt användbar inom din profession  
 eller de branscher du önskar arbeta inom
• kunskap om arbetsplatskultur – exempelvis hur ledarskap i Sverige  
 fungerar, vilka de outtalade spelreglerna är och vad medarbetarskap  
 handlar om.
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Vilka resultat på individ- och samhällsnivå kan så här långt kopplas till de genom-
förda mentorskapsprogrammen? I en extern utvärdering genomförd under våren 
2017 anger två av tre av adepterna att de vid tillfället för undersökningen hade 
ett kvalificerat arbete motsvarande sin utbildningsnivå. Programmet verkar också 
snabba på etableringen eftersom 74 procent av dessa fick jobbet inom ett halvår 
efter programmets slut. Av de som har kvalificerade jobb anser två av tre att pro-
grammet bidragit till att de fått sitt jobb, direkt eller indirekt. Var tionde anger att 
programmet bidrog direkt via kontakter och 19 procent anger att det bidrog direkt 
på annat sätt.2

SCB:s statistik pekar på att det år 2015 fanns cirka 300 000 utrikesfödda 
akademiker i Sverige. Bland dessa var det 29 procent som inte arbetade. Motsva-
rande statistik för akademiker födda i Sverige var 9 procent.3 För varje utrikesfödd 
samhällsvetare, ekonom eller jurist som får ett arbete på sin kompetensnivå stärks 
de o¬entliga finanserna med ungefär 300 000 kronor per år. Sammantaget visar 
beräkningar att om arbetsmarknaden skulle se likadan ut för utrikesfödda akademi-
ker som för inrikesfödda så skulle statskassan öka med ungefär 10 miljarder kronor 
– per år.4 

Utöver de samhällsekonomiska e¬ekterna kan betydelsen av ett kvalificerat 
arbete för den enskilde personens välbefinnande och hälsa, självförtroende och 
yrkesidentitet inte underskattas. Om fler aktörer och potentiella anordnare – ex-
empelvis andra fackförbund, arbetsgivarorganisationer, kommuner, myndigheter, 
bransch- och yrkesorganisationer – lär av Jusek och andra aktörer som länge ar-
betat med mentorskap som metod för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden 
skulle sannolikt fler människor komma i arbete snabbare. Dessutom skulle felmatch-
ningen minska och fler ges möjlighet att försörja sig själva och bygga vidare på sina 
liv i Sverige. Vilka aktörer antar utmaningen att underlätta ytterligare och för fler 
utrikesfödda människor att komma in på arbetsmarknaden? Och att öka förutsätt-
ningarna till ett arbete motsvarande sin utbildnings- och kompetensnivå? Tärningen 
är kastad. Lär, inspireras och ta gärna stafettpinnen vidare. Den här boken är ett av 
Juseks bidrag i arbetet. Den ger tips till dig som anordnare om vad du ska tänka 
på före, under och efter genomförande av ett mentorskapsprogram. Dessutom 
exemplifieras några möjliga e¬ekter av mentorskap. Genom att läsa boken sänker 
du tröskeln för att komma igång i ditt sammanhang. Välkommen på resan!
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Planera för  
mentorskapsprogram 
– att tänka på inför uppstart
Sätt ramarna

SYFTE OCH MÅL
Varför skapas mentorskapsprogrammet? Vad ska det leda till? Att före program-
met startar tydliggöra syfte och mål är centralt ur flera aspekter. Bland annat bör 
syfte och mål vara styrande för att identifiera tänkta målgrupper, marknadsföring, 
urvalskriterier, matchningskriterier, programmets innehåll och längd och hur det ska 
utvärderas. 

Jusek tydliggjorde tidigt i arbetet syfte och mål med sina mentorskapsprogram. 
Med mindre justeringar har dessa gällt för programmet sedan starten 2010. 

Givetvis har varje mentor-adeptpar sina individuella målsättningar också, något 
som förstås ska respekteras. Men genom att som anordnare ha ett övergripande 
syfte och mål för programmet som helhet formulerat, blir det tydligare varför pro-
grammet har skapats, för vem och vad som ska uppnås.

AMBITIONSNIVÅ
Ert syfte och mål som anordnare styr i hög grad hur ambitiöst ett mentorskaps- 
program är och bör ge er svar på frågor som:
• hur långt ska programmet vara, sett till antal månader? 

EXEMPEL:  
JUSEKS MÅL FÖR ADEPTER I MENTORSKAPSPROGRAMMET KLIV IN ÄR ATT 80 PROCENT 
AV ALLA ADEPTER UPPLEVER ATT MENTORSKAPSPROGRAMMET HAR ÖKAT DERAS 
MÖJLIGHETER ATT ETABLERA SIG PÅ ARBETSMARKNADEN. MÅTT PÅ DETTA KAN VARA:

1. ATT HA BLIVIT KALLAD TILL EN ARBETSINTERVJU
2. ATT HA UTVIDGAT SITT NÄTVERK GENOM NYA RELEVANTA KONTAKTER
3. ATT HA FÅTT EN VÄRDEFULL REFERENS FÖR JOBBSÖKANDE
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• hur många gemensamma trä¬ar och andra aktiviteter som arrangören/ 
 anordnaren ansvarar för ska genomföras? 
• hur mycket personal kan ni tillföra? 
• hur många adepter respektive mentorer får plats i ett program?
• har ni kunskap internt eller behöver ni ta hjälp av konsulter som är  
 experter på mentorskap, i planering och genomförande av mentor- 
 skapsprogrammet?

Upplever du som arrangör att ert mentorskapsprograms syfte och mål inte stämmer 
med ambitionsnivån är det klokt att justera syfte och mål. 

FINANSIERING OCH BUDGET
Mentorskap som bygger på frivilligt engagemang är ett sätt att få ut mycket värde 
för lite pengar. Samtidigt är det viktigt att inte underskatta den finansiering som 
behövs. Eftersom det tar mycket mer tid att starta ett mentorskapsprogram än att 
driva kommande program är det e¬ektivast att ha en långsiktig plan och därmed en 
egen finansiering på lite längre sikt. Det kan finnas o¬entliga och privata medel att 
ansöka om för att bedriva mentorskapsprogram för nyanlända. En rekommendation 
är däremot säkra minst en egen delfinansiering utöver att eventuellt ansöka om 
andra medel, exempelvis hos Allmänna Arvsfonden, Europeiska socialfonden (ESF), 
hos kommunen eller bland stiftelser. Glöm inte att räkna in tid för redovisning efter 
genomfört projekt i beräkningen av arbetstid. Storleken på tillgängliga resurser på-
verkar bland annat ambitionsnivå, antal möjliga deltagare, mängden gemensamma 
trä¬ar och möjligheten att ta in externt stöd i genomförandet. 

Även om det frivilliga engagemanget inte har någon budgetpost finns det andra 
kostnader. Den huvudsakliga kostnaden består av personal för att rekrytera adepter 
och mentorer, matcha mentorer med adepter, kommunikation med mentor-adept-
paren, mentorskapshandbok, eventuellt arrangera gemensamma trä¬ar samt bistå 
med löpande stöd och utvärdering. Rekrytering, matchning och löpande stöd till 
deltagarna är de moment som tar mest tid som anordnare. 

TID TILL UPPSTART
Är idén att börja arbeta med mentorskap förankrad i organisationen, hos dig som 
anordnare, är startsträckan ofta kortare än om du behöver lägga månader av arbete 
på internt påverkans- och förankringsarbete innan du kan gå igång med planeringen. 
Generellt sett tar det som minst några månader och upp till ett år från idé om att 
starta upp mentorskapsprogram till programstart. Skapa en tidplan för vad ni be- 
höver göra och när det ska vara klart. 
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IDENTIFIERA ADEPTER OCH MENTORER
Det kan vara svårt att få tag på rätt målgrupp adepter och mentorer i tid. Många 
potentiella mentorer är dock intresserade av att ställa upp bara de får frågan. En 
undersökning Jusek gjort visar att 54 procent av befolkningen gärna skulle hjälpa 
en nyanländ person till jobb, men att bara fem procent gör det idag.5

Är du och organisationen du representerar ensam som anordnare eller tar ni 
hjälp i att rekrytera mentorer och adepter till programmet? Beroende på vilken eller 
vilka målgrupper du har tänkt som deltagare kan olika samarbeten vara aktuella. 
Kanske finns redan upparbetade kanaler till företag, ideella organisationer, kommu-
ner och andra o¬entliga aktörer som också vill bidra med mentorer och/eller adep-
ter till programmet? Aktörer som bedriver SFI, högskolor eller annan utbildnings-
verksamhet kanske är intresserade? Grundingången är att ju fler aktörer du bygger 
relationer kring gällande rekrytering av mentorer och adepter, desto lättare har du 
att få deltagare som blir nyfikna att anmäla sig. Vårda de relationer du bygger upp. 
Ni kommer förhoppningsvis ha ömsesidig nytta av varandra också längre fram.

ORGANISATION OCH ANSVARIGA
Det bör finnas minst en och helst flera personer som delar på ansvaret för plane-
ring, genomförande och uppföljning av respektive program. Gärna i form av en liten 
arbetsgrupp hos respektive anordnare. Gruppen kan bestå av ansvarig för mentor- 
skapsprogrammet, kommunikatör och eventuell ytterligare administrativ resurs. 
Om ni genomför gemensamma trä¬ar med mentorer och adepter är det viktigt att 
minska sårbarheten genom att ha en lösning vid eventuell frånvaro, i form av intern 
eller extern resurs. Genomför ni programmet med en samarbetspartner är det värde- 
fullt att formera en organisationsöverskridande arbetsgrupp. 

TA KONSULTHJÄLP ELLER KÖRA SJÄLV?
Beroende på situation kan det finnas för- och nackdelar med att ta hjälp av kon-
sulter. Skäl till att ta in extern hjälp kring mentorskap kan vara att korta tiden från 
idé till programstart men också att externa experter kan underlätta och bidra med 
kunskaper när det inte finns tillräcklig kompetens kring mentorskap i den egna  
organisationen. Nackdelar kan vara en högre kostnad och att kunskapen inte stan-
nar i organisationen.

Om du använder konsulter i planering, genomförande och ibland även vid 
uppföljning av mentorskapsprogram är en viktig fråga att ta ställning till: Vill du att 
konsulterna i första hand hjälper till under de första kritiska programomgångarna 
för att organisationen ska lära sig att bli mer självgående eller om du vill att konsul-
terna är en del av det löpande genomförandet och då också finns med långsiktigt? 
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Jusek har valt att anlita två konsulter, författarna till den här boken, i genom-
förandet av mentorskapsprogrammen. Konsulterna har varit med sedan den första 
programomgången och Jusek har utvecklat sin modell för mentorskap i nära part-
nerskap med dem. 

BEHANDLA PERSONUPPGIFTER ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
Att genomföra ett mentorskapsprogram innebär att ni som organisation sannolikt 
kommer att behandla personuppgifter om deltagare i olika faser, från ansökan till 
utvärdering. En del information kan dessutom betraktas som känsliga personupp-
gifter. Anordnande organisation behöver planera för att databehandlingen som sker 
inom ramen för mentorskapsprogrammet sker på ett rättssäkert sätt. Vi rekommen-
derar att expertis konsulteras för att säkerställa detta. 

LÅNGSIKTIGHET – ATT BYGGA FÖR FRAMTIDEN
Om möjligt, planera för mer än ett mentorskapsprogram åt gången. Det tjänar du 
på då det tar mer tid att förbereda för ett första program än de efterföljande. Du 
lär dig löpande och kommer därför bli allt kunnigare och mer professionell i din roll 
som anordnare ju fler program du arrangerar. Är det inte möjligt att planera för flera 
program åt gången – kör förslagsvis en första pilot och lär dig av den inför eventu-
ella kommande mentorskapsprogram. 

Ansökan, urval och matchning

URVAL AV MENTORER OCH ADEPTER
Kriterier för vilka som kan bli mentorer respektive adepter behöver finnas i förväg, 
innan rekrytering och urval görs. Hur ser en kravprofil för mentor respektive adept 
ut? Beroende på vilka du bestämmer ska vara målgrupper som deltagare i pro-
grammet, så bör kravprofilen för adepter och mentorer utformas utifrån detta. 
Vanliga urvalskriterier för adepter är att de är arbetssökande och har en viss språk-
lig nivå i svenska för att hen ska kunna tillgodogöra sig kunskaperna. För mentorer 
är det vanligt att ett urvalskrav är att hen är etablerad på svensk arbetsmarknad 
och det kan vara en fördel om mentorn är verksam inom det yrke adepten önskar 
fortsätta sin karriär i Sverige. 

ANSÖKAN
Gör det enkelt för mentorer och adepter att ansöka till mentorskapsprogrammet. 
Konkret kan det handla om att exempelvis sätta upp formulär på organisationens 
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egen webbplats som deltagarna ansöker via. För adepter kan det ibland vara en bar-
riär att välja en webbaserad lösning. Det kan för vissa personer underlätta att istället 
fylla i en fysisk blankett och till den bifoga sitt cv. I ansökan säkerställs att mentorer 
och adepter svarar på de frågor du som anordnare behöver information om för att 
göra urval och matchning. Det underlättar vid ansökan om språket i instruktionerna är 
lättläst och att det finns möjlighet att ställa frågor i samband med ansökan. 

Ett alternativt tillvägagångssätt vid ansökan är att ha ett antal urvalsfrågor som 
intresserade deltagare besvarar istället för att använda någon form av personligt 
brev. Urvalsfrågor har fördelen att de kan väljas med omsorg och gör det ofta lätt-
are för potentiella deltagare att berätta det viktigaste de vill säga om sig själva och 
sina förmågor, varför de vill delta, vad de vill få ut av mentorskapet och så vidare.

I en del mentorskapsprogram väljer anordnaren att genomföra en intervju med 
deltagarna för att bland annat säkerställa motivation och inriktning, om det är en 
del av urvalskriterierna.

MATCHNING – EN NYCKELPROCESS
Ett genomtänkt matchningsförfarande är grundläggande för att lyckas. Därför bör 
ni som anordnare planera att lägga en hel del tid på matchningen. Den bör utgå 
från några kriterier, till exempel adeptens utbildningsinriktning, önskade bransch, 
profession och region eller ort. 

Matchningen är ofta en manuell och tidskrävande process där ni lägger pussel 
mellan adepternas cv och ansökningar och mentorernas dito. I planeringen behöver 
det finnas höjd för att tillfrågade adepter och mentorer väljer att avstå i ett sent 
skede och att identifiera nya mentorer för att få pusslet att gå ihop. 

Programmets upplägg och innehåll 

PROGRAMMETS LÄNGD
Innehållet i mentorskapsprogrammet är en nyckelfråga, både för att rekrytera 
deltagande mentorer och adepter och för att deltagarna ska fullfölja mentorskapet. 
Längden avgörs i mångt och mycket av ert syfte och mål med programmet. Under 
hur lång tid bör programmet fortgå – från uppstart till avslut – för att adepter och 
mentorer ska kunna nå de mål som satts upp? Tre exempel ges på olika varianter av 
programlängd och deras för- och nackdelar i nästa kapitel, Genomförande av men-
torskapsprogram – ett programs delar och upplägg. Vanliga längder på mentor-
skapsprogram är tre till tolv månader. Det finns även exempel på minimentorskap i 
form av en lunchträ¬. 
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INDIVIDUELLA TRÄFFAR
Kärnan i ett mentorskapsprogram är de individuella trä¬arna som sker mellan adept 
och mentor. För att kunna bygga en relation och skapa resultat tillsammans behöver 
paren trä¬as kontinuerligt. I Juseks program trä¬as paren minst en gång per 
månad, men deltagarna uppmuntras att trä¬as oftare och att speciellt i uppstarten 
trä¬as tätare. 

De individuella trä¬arna utgår från adeptens behov och agenda. Som stöd i 
trä¬arna kan paren få tips på samtalsteman och övningar. Eftersom behoven kan 
skilja sig åt mellan adepter är det bra om mentor-adeptparen erbjuds möjlighet att 
själva planera och välja hur mycket struktur eller frihet de vill ha i sina möten. Allt 
eftersom relationen byggs upp är det vanligt även med kortare avstämningar per 
e-post, telefon eller via annan kanal exempelvis inför en jobbansökan eller anställ-
ningsintervju. ”Trä¬ar” måste inte bara vara ett fysiskt möte.

De individuella trä¬arna mellan mentor och adept förläggs förslagsvis till när på 
dagen och var det passar respektive par. 

GEMENSAMMA TRÄFFAR 
Genom att i mentorskapsprogrammet anordna några gemensamma trä¬ar ges till-
fälle att utbilda och träna mentorer och adepter, synliggörs förväntningar och nät-
verkande underlättas. Jusek har använt ett upplägg med tre trä¬ar i programmet: 
en uppstartsträ¬, en inspirations- och nätverksträ¬ i mitten samt en avslutsträ¬. Är 
syfte och mål med programmet att exempelvis skapa nätverk mellan deltagarna är 
gemensamma trä¬ar en bra metod. Dessutom ger gemensamma trä¬ar ny kunskap, 
nya möten, skratt och igenkänning. 

HANDBOK
En handbok i mentorskap är ett bra stöd för mentorer och adepter. Den kan bidra 
till att förstå sina roller, hjälpa till att skapa en gemensam bild av vad mentorskap är 
samt ge tips, råd och övningar som är värdefulla att använda i mentorskapsrelationen. 
Du som läser e-boken – ladda ned den andra delen av boken, den som fokuserar 
mentorer och adepter.

Det finns organisationer som väljer att skriva egna målgruppsanpassade men-
torskapshandböcker, även om det finns tillgängliga handböcker (exempelvis denna) 
att använda. 
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MENTORSKAP SOM SPRÅKTRÄNING 
Hur bra svenska behöver deltagare i programmet ha för att tillgodogöra sig inne-
hållet vid de gemensamma trä¬arna och i handboken? För att mentor och adept 
ska kunna kommunicera tillfredställande med varandra under programmets löptid? 
Det är värdefullt för dig som anordnare att ta ställning till. Riktar sig det mentor-
skapsprogram du kör igång till tämligen nyanlända personer, med begränsade kun-
skaper i svenska, bör information om programmet, gemensamma trä¬ar och dialog 
mentor-adept anpassas så att deltagarna kan tillgodogöra sig de nya kunskaperna 
på ett bra sätt. 

Erfarenheter visar att vid längre mentorskapsprogram, på sex månader och 
mer, kommer adepternas språk hinna utvecklas en hel del allt eftersom programmet 
pågår. Det kan vara stor skillnad på språklig nivå i början och i samband med avslut 
av ett program. Adepter som i början av programmet kanske känner sig osäkra i 
det talade har ofta lärt sig mycket på kort tid. Ofta bidrar inslagen i programmet 
och inte minst mentor-adeptrelationen och de olika trä¬ar och möten som sker till 
språklig utveckling och stärkt självförtroende hos deltagarna.

ANTAL ADEPTER OCH MENTORER PER PROGRAM
Det är svårt att säga ett exakt antal som är det perfekta antalet par i ett program, 
men sannolikt kan 20-talet par (40 personer) vara ett riktmärke vid rekrytering. Ett 
visst överintag är att rekommendera, eftersom det i alla program och av olika skäl 
sker ett antal avhopp. Människor flyttar, byter arbete, blir sjuka eller så kan det upp-
stå problem i enstaka mentor-adeptpar vilket kan göra att några väljer att avsluta 
mentorskapet i förtid. Beakta att ju fler deltagare, desto mer tid behöver avsättas 
för stöd och kommunikation. Vid gemensamma trä¬ar rekommenderas att det inte 
blir för stora grupper, så att alla har möjlighet att komma till tals. I Juseks program 
trä¬as omkring 20 par, det vill säga 40 deltagare per gemensam trä¬. 

KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING
Hur kan vi nå ut till våra tilltänka mentorer och adepter? Vilka kanaler bör an-
vändas? Med vilket budskap? Och vem i organisationen bör göra vad gällande 
information och marknadsföring? Webbplats, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, 
egen webbtevekanal, annonsering internt och externt, direktmejl till målgrupper 
för programmet? Behöver en kommunikationsplan tas fram för att möjliggöra så 
e¬ektiv kommunikation som möjligt i rätt kanaler? 
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MÅLGRUPPER
Vilka är deltagarna, adepterna respektive mentorerna? Vilka huvudsakliga yrkes- 
roller, utbildningsbakgrunder och/eller professioner erbjuds (och önskar) delta?  
I just detta program, i nästkommande? Det är en fördel om du som anordnare har 
en klar bild av vilka programmet särskilt riktar sig till. Det gör det lättare att exem-
pelvis kommunicera med och rekrytera potentiella deltagare och att lägga upp ett 
bra programinnehåll. Ju smalare målgrupp desto större sannolikhet att adepten i 
matchningen får en mentor med närliggande yrkesinriktning. 

BUDSKAP
När syfte och mål är preciserat är det generellt lättare att kommunicera budskapet. 
Fundera som anordnare därför noga igenom ert huvudsakliga budskap till de olika 
målgrupperna som ni vill kommunicera med. Budskapet bör besvara frågorna varför 
du som adept och mentor ska delta i programmet och vad deltagarna vinner på 
det. Utgå även från ert syfte och mål som anordnare av mentorskap. Försök också 
vara tydlig med vad adept och mentor kan förvänta sig i form av tidsåtgång och 
resultat. 

KANALER OCH ANNONSERING
För att nå ut till tänkta målgrupper behöver du aktivt välja kanaler för kommunika-
tion. Kanske finns ett medlemsregister att utgå ifrån? Kanske är det bland orga-
nisationens anställda som mentorerna i första hand rekryteras? I takt med att du 
som anordnare förstår var målgrupperna befinner sig blir det lättare att välja vilka 
kanaler kommunikationen bör ske i. 

Jusek har i sitt mentorskapsprogram för invandrade akademiker kombinerat 
flera olika kanaler. Mot adepterna sker marknadsföringen av programmet i hu-
vudsak genom besök och information på skolan Stockholms intensivsvenska för 
akademiker (SIFA), där de potentiella adepterna studerar yrkesinriktad SFI, även 
kallad SFX. Mentorerna söks framför allt i de kanaler Jusek själv förfogar över. Det 
innebär bland annat Jusek-tidningen Karriär, e-postutskick till medlemmar, banners 
och information på extern webb, viss annonsering i nyhetsmedier, användande av 
LinkedIn och även mun-till-mun-metoden, där nuvarande och tidigare mentorer är 
värdefulla ambassadörer. 
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Webbsida med annons och information för potentiella mentorer till Juseks mentorskapsprogram. 6
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FRAMFÖRHÅLLNING
Hur lång tid före programstart behöver marknadsföringen påbörjas? När behöver 
rekryteringen av adepter och mentorer starta? Svaret är: i så god tid som möjligt 
före programstart att du som anordnare har tillräckligt med mentorer och adepter 
när programmet börjar. Ju tidigare arbetet startar, desto mer tid att lägga på kvali-
tet och planering av upplägg och genomförande av programmet. Dessutom behövs 
i regel tid finnas för att hantera oförutsedda händelser. Väg även in risken med för 
långa ledtider – mentorer och adepter kan bli besvikna över att inte kunna sätta 
igång snabbt efter visat intresse. 

ÖVRIG KOMMUNIKATION
När urval av mentorer och adepter gjorts bör kommunikation ske dels med de 
personer som antas, dels med de adepter och mentorer som inte kom med i aktuell 
programomgång. Detta för att ha ett professionellt förhållningssätt gentemot in-
tresserade personer och möjliga ambassadörer. Kanske vill de som inte kom med nu 
istället delta i kommande program? Skapa gärna intresse- eller väntelistor så spar 
du tid vid rekrytering till kommande program. Kommunikationen kan omfatta:
• bekräftelse på ansökan med tidplan
• inbjudan till programmets uppstart
• besked om ”nej tack” till de mentorer och adepter som eventuellt inte kunnat  
 beredas plats
• kommunikation under programmet, till exempel inför trä¬ar och via tipsmejl
• kommunikation efter genomfört program för att behålla nätverket av mentorer  
 och adepter.
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CHECKLISTA FÖR PLANERING AV MENTORSKAPSPROGRAM
✓ Formulera begripliga syften och mål med mentorskapsprogrammet. Ett tydligt  
 syfte och mål underlättar planering, urval, matchning och genomförande. Syfte  
 och mål bör vara möjliga att följa upp under eller efter genomfört program. 
✓ Förankra programmet i god tid internt på rätt nivåer och hos rätt personer.  
 Det minskar tiden från idé till uppstart.
✓ Skapa en hållbar finansiering och budget. Minst en viss del egenfinansiering  
 skapar långsiktighet. 
✓ Skapa en varaktig organisation för genomförandet av de respektive momenten  
 i programmet.
✓ Använd vid behov samarbetspartners för att rekrytera och kommunicera med  
 potentiella adepter och mentorer.
✓ Säkra att ni har kompetens rörande mentorskap och mentorskapsprogram och  
 överväg vid behov konsulter som stöd.
✓ Tänk noga igenom, och lägg tillräckligt med tid på, matchningen. Och arbeta  
 först fram lämpliga kriterier för hur urval av deltagande mentorer och adepter  
 ska gå till. 
✓ Ha rätt ambitionsnivå med respektive program, inte minst det första. Lär dig  
 successivt.
✓ Gå ut med information om programmet i god tid före planerad programstart.  
 Från några månader upp till ett halvår kan vara bra, inte minst vid uppstart av  
 ett första program då kännedomen om programmet sannolikt är lägre än vid  
 genomförande av program nummer sju eller åtta.
✓ Se mentorskapsprogrammen som en långsiktig investering, för deltagarna,  
 dig som anordnare och samhället. Tänk gärna från början att programmen ska  
 pågå under ett antal år. 

MIN ADEPT HAR VARIT MED PÅ NÄTVERKSMÖTE OCH TRÄFFAT POTENTIELL  

ARBETSGIVARE FÖR PRAKTIK. VI KOMMER BEHÖVA FÖRTYDLIGA MÅL OCH  

FÖRVÄNTNINGAR PÅ VARANDRA, MEN JAG TYCKER STARTEN HAR VARIT BRA.  

MENTOR I JUSEKS MENTORSKAPSPROGRAM NR 15
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Genomföra mentorskaps-
program – ett programs  
delar och upplägg
Vad är viktigt för dig som arrangerar mentorskapsprogram att beakta under respek-
tive program? Vilka är huvudingredienserna du som anordnare behöver ta hänsyn 
till? Hur kan ett standardprogram utformas och med vilka delar? Vad bör du se upp 
för? Det beskrivs här. Det är sällan dåliga förberedelser kan räddas av ambitiösa 
programledare eller utbildare under ett programs genomförande. Därför är arbetet 
inför programmet A och O. Före, under och efter hänger ihop. Delarna påverkar 
varandra och inte minst vilka förutsättningar ett program har att bli briljant.

PROGRAMLÄNGD
Programlängden sätts utifrån de syften och mål som har formulerats för mentor-
skapsprogrammet. Har programmet exempelvis enbart som mål att adepterna 
bättre ska få förståelse för ett visst yrke eller hur arbetsplatskulturen kan se ut på 
en arbetsplats i Sverige, kan ett kortare program räcka. I ett längre program är det 
bra om ambitionsnivån gällande syfte och mål är högre. Ett exempel på det är i 
Juseks program, där Jusek som anordnare säger att ett av syftena med program-
met är att för de utrikesfödda adepterna ges ökade möjligheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden, genom bland annat kunskapsöverföring och breddat kontaktnät.

Har du inte möjlighet att genomföra mentorskapsprogram, kan även mindre 
insatser vara värdefulla. Det kanske inte är mentorskap det då handlar om, utan om 
att skapa kortare möten mellan människor: karriärlunch, mingel, professionsfrukost, 
seminarier eller liknande och där aktiviteterna likt mentorskapsprogrammen har 
som ett av sina syften att främja nätverkande och kunskapsutbyte. 

FÖRE UNDER EFTER
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9 MÅNADER
Niomånadersprogrammet, men även sjumånadersprogrammet, får sägas vara rimliga 
rekommenderade standardlängder. Detta för att det kan behöva finnas tillräckligt 
med tid att hinna trä¬as, lära sig tillsammans och planera in aktiviteter. Och för 
att vissa saker tar tid att uppnå, till exempel att börja bygga relevanta nätverk. En 
möjlig nackdel med niomånadersprogrammet kan vara att alla mentor-adeptpar ska 
gå i mål och hålla ut under den nio månader långa programtiden. Praktiska saker, 
exempelvis ett längre sommaruppehåll eller förändringar i livssituationen, såsom 
graviditet och flytt till annan ort, kan påverka adepters och mentorers motivation 
och uthållighet i relationen. Räkna med att 20–30 procent av deltagarna i längre 
mentorskapsprogram avslutar i förtid.

7 MÅNADER
Sjumånadersprogrammet är ofta ett bra alternativ till niomånadersprogrammet och 
innehåller i likhet med niomånadersprogrammet förslagsvis uppstarts-, mellan- och 
avslutsträ¬ där alla mentor-adeptpar förväntas delta. En fördel med det aningen 
kortare programmet är att fler mentor-adept-par än i niomånadersprogrammet 
sannolikt går i mål. Nackdelar kan vara att det ibland är en utmaning för adepten att 
nå sitt/sina mål under det lite kortare sjumånadersprogrammet. Särskilt om målen 
är långsiktiga och kan antas ta längre tid än sju månader att uppnå. Rent praktiskt 
kan det ibland, förläggningsmässigt, vara en nackdel om sjumånadersprogram 
delvis pågår också över sommarmånaderna. Då riskerar cirka två månader att ”gå 
bort” och risken ökar att deltagare hoppar av eller i alla fall tappar kontakten under 
sommarmånaderna. När ett mentorskapsprogram startar respektive avslutas bör 
därför noga övervägas inför igångsättandet.

3 MÅNADER
Tremånadersprogrammet är ofta intensivt till sitt upplägg och innehåll. Den korta 
tiden passar särskilt väl när det finns en lite mindre ambitiös målsättning kombine-
rat med att adepter och mentorer har relativt mycket tid att lägga på mentorskaps-
programmet under en intensiv men avgränsad tidsperiod. En grundförutsättning 
är således att mentor-adeptparen möts ofta, ibland nästan en gång/vecka utöver 
de gemensamma trä¬arna. Idén med ett sådant upplägg är att mycket frekventa 
möten och olika aktiviteter mellan mentor och adept ökar motivationen, håller  
uppe tempot och gör det lätt att bibehålla relationen. Nackdelar med det korta 
tremånadersprogrammet kan vara att mycket tid går åt under en kort period, 
för såväl adepter som mentorer. Den korta tidsperioden kräver i regel också att 
anordnaren är tillgänglig och har tid avsatt för stöd, problem som kan uppstå längs 
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vägen, administration med mera under den intensiva fasen. Ibland är det, på grund 
av tidsaspekten och vikten av att snabbt komma igång med relationen och arbetet 
mentor-adept i tremånadersprogram, en större utmaning för adepter att byta 
mentor ifall det bedöms som nödvändigt. I sju- respektive niomånadersvarianterna 
finns lite mer tid i uppstartsfasen av programmen att spela på om det skulle uppstå 
ett behov att byta mentor.

MINIMENTORSKAP – KORTARE KONTAKTYTOR FÖR NÄTVERKANDE 
OCH KUNSKAPSUTBYTE
Ytterligare ett alternativ är ett slags minimentorskap, där två personer trä¬as en-
bart en gång, exempelvis över en lunch. I en sådan lösning saknas givetvis möjlig-
het att ge det fördjupade stöd som beskrivs för mentorskapsprogram. Fördelen är 
istället att en adept ges möjlighet att trä¬a flera personer i olika roller och därmed 
erbjuds att lära sig om fler arbetsgivare, roller och att utöka sitt nätverk. Till exem-
pel erbjuder Jusek så kallade karriärluncher, där adepten själv väljer ut en intressant 
person i en databas och skickar förfrågan om lunch. Modellen kräver, efter initialt 
framtagande av it-verktyg, minimalt med personalresurs för att underhålla. 

JUSEK-MODELLEN
Så här är Juseks modell för mentorskap för utrikesfödda akademiker utformad. De 
första åren var programmen nio månader långa, för att sedan efter några år skifta 
till sju månader.

JAG FICK TRÄNA HUR MAN KUNDE SKRIVA CV OCH PERSONLIGT BREV.  

JAG FICK KUNSKAPER INOM ARBETSMILJÖ, SOCIALA KODER, LÄRDE KÄNNA  

VÄNNER OCH SKAPADE NÄTVERK. 

ADEPT I JUSEKS MENTORSKAPSPROGRAM NR 14
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 JUSEK-MODELLEN
 • Uttalade mål som följs upp i varje program
 • Gemensam finansiering mellan Stockholm Stad och Jusek
 • Rekrytering av adepter i samarbete med utbildningsaktören SIFA,  
  där adepterna lär sig yrkessvenska
 • Rekrytering av mentorer bland medlemmar, genom nyhetsbrev,  
  annonsering, direktkontakt och mun-till-mun-metoden
 • Rekrytering och matchning inför varje program
 • Uppstartsträ¬ – mellanträ¬ – avslutsträ¬ (3,5h/gång). 
 • Deltagarlistan kommuniceras till samtliga deltagare med uppmaningen  
  att nätverka inom programmet
 • Minst 1 trä¬/månad mellan adept och mentor
 • Standardiserade tips-/peppmejl till adepter och mentorer under hela  
  programmets löptid
 • Samtalsstöd till mentorer och adepter
 • Uppföljning med samtliga adepter och mentorer via webbenkät och  
  telefonintervjuer 4-6 veckor in i varje program
 • Målutvärdering i samband med varje programs avslut
 • Avstämnings- och uppföljningsmöten med de externa konsulterna
 • Använda externa experter på mentorskap/konsulter som programledare,  
  utbildare, författare till handboken, för uppföljning vid uppstart, målutvärde- 
  ring och vid behov för att ge konsultativt stöd till mentorer och adepter

PROGRAMUPPLÄGG  
–  FLÖDE SOM VISAR DE OLIKA INSLAGEN ÖVER TID

Uppstartsträ� Mellanträ� Avslutsträ�

Enkät Enkät

Stöd och support

Mentorskapshandbok, metod och övningar

7 månader

Gemensamma
trä�ar

Individuella
trä�ar

Uppföljning och
utvärdering

Basstrukturer 
för programmet
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EXEMPEL PÅ INNEHÅLL VID GEMENSAMMA TRÄFFAR
Ett program med uppstartsträ¬, mellanträ¬ och avslutsträ¬ kan se ut så här:

UPPSTARTSTRÄFF (3-3,5H)
Tema: Mentorskap, mentor- och adeptrollen
• Mat och mingel
• Introduktion och praktisk information 
• Lära känna varandra – presentationer 
• Vad är mentorskap?
• Ansvar och relation mellan mentor och adept
• Förväntan och målbild med att ha en mentor – förväntanskontrakt
• Upplägg av trä¬ar – en möjlig modell
• Praktiska verktyg och stöd
• Mentor-adeptparen bokar in trä¬ar
• Avslut

MELLANTRÄFF (3-3,5H)
Tema: Fördjupad mentor-adeptrelation och vägar till jobb eller praktik
• Mat och mingel
• Incheckningsövning
• Hur utveckla och fördjupa mentor-adeptrelationen?
• Erfarenhetsutbyte och lärande mentor-mentor och adept-adept
• Nätverkande mellan mentorer och adepter
• Arbetsplatskultur
• Tips på kreativa tillvägagångssätt för att få jobb
• Mentor-adeptparen bokar in trä¬ar
• Avslut

AVSLUTSTRÄFF (3-3,5H)
Tema: Lärdomar, uppföljning av mål och sista tips på vägen
• Mat och mingel
• Lärdomar och erfarenhetsutbyte
• Hur gå vidare respektive avsluta mentor-adeptrelationen?
• Arbetsmarknad och jobbsökande
• Jobbsökarstrategi
• Övningar och rollspel
• Personligt varumärke
• Erfarenhetsdiskussioner och förbättringsförslag
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• Diplomering och tårtfirande
• Målutvärdering
• Fånga upp intresse av att vara mentor igen
• Avslut

PEDAGOGIK UNDER GEMENSAMMA TRÄFFAR
Varje gemensam trä¬ i mentorskapsprogrammet innehåller förslagsvis olika metoder 
i syfte att främja deltagarnas lärande, träning av synsätt och arbete med olika 
verktyg. En kombination av inslag som föreläsning, erfarenhetsutbyte deltagarna 
emellan, samtal, praktikfall, värderingsövningar och en mix mellan individuella 
uppgifter och arbete i grupp rekommenderas. Människors skilda lärstilar gör att en 
varierad och deltagarinvolverande pedagogik ofta fungerar bäst. Lokalen möbleras 
med runda bord/öar med 3-4 mentor-adeptpar runt varje för att skapa dialog och 
nätverk mellan deltagare, men också för att skapa ett tryggt samtalsklimat.

STANDARDINSLAG I  MENTORSKAPSPROGRAM
Här finns stor variationsrikedom att tillgå. Ett grundupplägg som kan fungera 
vägledande för hur många mentorskapsprogram kan byggas upp (och oavsett 
programlängd) är:
• Gemensamma trä£ar/utbildning. Bör ske vid ett antal i förväg bestämda  
 tillfällen, exempelvis uppstartsträ¬, mellanträ¬ och avslutsträ¬. I längre program  
 kan det vara klokt att ordna fler än en mellanträ¬. 
• Varierad pedagogik. Ha en genomtänkt pedagogik vid de gemensamma trä¬arna/ 
 utbildningarna, i syfte att främja deltagarnas lärande. Använd gärna erfarenhets- 
 utbyte, samtal deltagarna emellan, värderingsövningar, tillförande av nya verktyg  
 och kunskapsinslag samt ge tid till att mentor-adeptparen tillsammans planerar  
 sitt arbete framåt. De gemensamma trä¬arna är dessutom ett utmärkt tillfälle  
 att hjälpa deltagarna att bygga nätverk. Övningarna planeras med fördel så att  
 nya kontaktytor skapas för deltagarna.
• Enskilda trä£ar mellan mentor och adept. Detta är grunden i nästan alla  
 mentorskapsprogram. Trä¬arna kan ske i olika miljöer, ha olika teman och ibland  
 involvera andra personer än bara mentorn och adepten. Studiebesök, möten  
 med kollegor till mentorn, sociala aktiviteter, träna på anställningsintervju med  
 flera inslag sker ofta i relationen mentor-adept. Vad adepten önskar uppnå och  
 lära sig blir vägledande för vilka aktiviteter som blir aktuella. Det är främst  
 fantasin som sätter gränser! Läs gärna kapitlet Samtalsteman och övningar i  
 mentor-adepthandboken för fler tips på vad mentor och adept kan göra till- 
 sammans. 
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• Mentorskapshandbok. Delas ut och kommuniceras till alla deltagare, både  
 mentorer och adepter, antingen vid uppstartsträ¬en eller inför programmet.  
 Integrera handboken så att den blir en del av programmet, genom att till  
 exempel göra övningar i handboken vid de gemensamma trä¬arna eller hänvisa  
 till handbokens övningar och information i olika moment.
• Mentorutbildning. Att vara mentor är både utvecklande och meningsfullt men  
 också utmanade och ovant. Om det finns möjlighet och resurser kan extra  
 utbildning av mentorer erbjudas utöver de gemensamma trä¬arna där alla  
 mentorer och adepter deltar.
• Kommunikation med deltagare före, under och efter. Det bör finnas en på- 
 gående dialog och löpande kommunikation med mentorer och adepter inför,  
 under och efter programmets gång. Kommunikationen bör vara både av infor- 
 merande och praktisk art och peppande med handfasta kom-ihåg-tips vid ett  
 antal tillfällen. Denna kommunikation kan med fördel standardiseras till innehåll  
 och form och ske vid ett antal i förväg bestämda tidpunkter under programmet.
• Stöd och support. Under mentorskapsprogrammet kommer det uppkomma  
 situationer där mentorer och adepter vill få vägledning och stöd från någon  
 utomstående angående mentorskapet. Gör det enkelt och tydligt för deltagarna  
 vart de kan vända sig med sina frågor och utmaningar.
• Ytterligare inslag. Utöver de gemensamma trä¬arna kan programmet med fördel  
 innehålla fler obligatoriska, eller frivilliga, inslag. Det kan vara i form av sociala  
 aktiviteter efter arbetstid, e-learningmoduler, gemensamma studiebesök på  
 någon arbetsplats, föreläsningar, webbinarium, erfarenhetsutbyte i LinkedIn-  
 eller Facebookgrupper, handledning för mentorer i grupp eller enskilt. Här  
 utgör kreativiteten, anordnarens och deltagarnas tid och övriga resurser de enda  
 begränsningarna. En god tumregel är att uppmuntra deltagarnas egna initiativ  
 och låta dem själva ansvara för planering och genomförande.
• Uppföljning och utvärdering. På plats efter varje gemensam trä¬/utbildning, efter  
 en viss tid in i programmet för att stämma av hur arbetet för mentorn och adepten  
 går (exempelvis 4–6 veckor efter uppstart i längre program), i en senare fas av pro- 
 grammet (efter 4–6 månader) och ibland även i samband med avslut av program- 
 met för att stämma av individuell måluppfyllelse. Uppföljning och/eller utvärderingar 
 kan med fördel ske vid några tillfällen både under aktuellt program och efteråt. Ju  
 mer kunskap du som anordnare har om de pågående relationerna, och i tid kan sätta 
 in eventuella stöd, desto större chanser att relationen mellan mentorn och adepten  
 håller och utvecklas under programmets gång. Dessutom kan frågor, glädjeämnen  
 och eventuella programförbättringar fångas upp i god tid. Läs mer om uppföljning  
 och utvärdering i kapitlet Uppföljning av mentorskapsprogram – receptet för lärande.
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TA STÄLLNING TILL UNDER PROGRAMMETS GÅNG
Under genomförandet, när programmet pågår, är det nödvändigt att mentorer  
och adepter erbjuds de stöd som är möjliga givet tillgängliga resurser i tid,  
engagemang, ambition, kunskaper och budget. Fundera därför på:
• kan och bör något utvecklas redan under pågående program?
• om en adept önskar byta mentor, är det möjligt efter uppstart?  
 Finns en mentorbank att tillgå eller har börjat byggas upp av dig som  
 anordnare? Eller får adepten vänta tills nästa program?
• är kommunikationen och stödet till mentorer och adepter som deltar tillräckligt?  
 Behöver något utvecklas? Kan något som efterfrågas läggas till redan i på- 
 gående program?
• hur kan ni underhålla intresset för mentorskapsprogrammet internt och externt? 
 Pågående program fungerar ofta rekryterande för kommande. Nya ambassa- 
 dörer skapas successivt. 
• vilka är lärdomarna – från start till mål? Samla löpande på dig gjorda erfarenheter,  
 sådant som fungerar bra och förbättringsområden inför kommande program.

LÄRANDE UNDER PROGRAMMETS GÅNG
Under programmets gång, och senast efter genomfört mentorskapsprogram, är  
det viktigt att dra lärdomar. Vad gick bra? Vad behöver utvecklas? Vad tyckte del-
tagande mentorer och adepter? Om möjligt bör någon form av utvärdering göras: 
efter varje gemensam trä¬, efter viss tid (uppföljning av mentorer och adepter),  
i samband med den avslutande trä¬en eller strax därefter. 

FÅNGA UPP TIDIGARE DELTAGARE
Om mer än ett mentorskapsprogram planeras kan det finnas mentorer som vill delta 
igen, i kommande program. Fånga upp dem! Gärna i anslutning till programmets 
avslutande trä¬. Det kan också bli aktuellt att erbjuda några adepter att bli men-
torer längre fram. Vilka vill anmäla intresse redan nu? Givet att du som anordnare 
har ett flerårigt perspektiv på mentorskap och programmen, bör då någon form av 
alumniverksamhet initieras? I sin enklaste form kan en alumnigrupp av mentorer 
och adepter som gått programmet adderas i en grupp på lämpligt socialt media. 
Moderera själv eller låt gruppen vara helt deltagarstyrd.
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CHECKLISTA FÖR GENOMFÖRANDE AV MENTORSKAPSPROGRAM
✓ Skapa rätt förväntningar hos deltagande mentorer och adepter.  
 Tydlig information inför programmet är A och O.
✓ Följ upp varje genomfört program och dra lärdomar av det. Därigenom utvecklas  
 både pågående program och nästkommande. Och varje nytt program ges förut- 
 sättningar att bli lite bättre än det senast genomförda.
✓ Ange en tydlig struktur för vilka inslag som ingår i programmet. Och vilken  
 miniminivå av engagemang och deltagande som krävs av adepter och mentorer.
✓ Fånga tidigt upp eventuella frågor eller utmaningar i relationen mellan mentorn  
 och adepten. Då kan stöd kopplas in snabbt. Fångas eventuella problem inte upp 
 riskerar adepten och/eller mentorn att hoppa av, och besvikelse kan infinna sig.
✓ Jämför ert mentorskapsprogram gentemot andra anordnare. Vad gör de som  
 fungerar bra? Vilka är framgångsfaktorerna?
✓ Bestäm programlängd i relation till de målgrupper du riktar dig till och de syften  
 och mål mentorskapsprogrammet har.
✓ Ange en rekommenderad frekvens för hur ofta adepter och mentorer bör trä¬as. 
✓ Ge exempel på vad som kan tas upp vid trä¬ar och visa på andra mentor-adept- 
 pars idéer och kreativa aktiviteter. Det inspirerar.
✓ Välj hur du som anordnare vill kommunicera med deltagarna före, under och  
 efter mentorskapsprogrammet. Standardisera om möjligt.
✓ Använd ändamålsenliga former för lärande vid de gemensamma trä¬arna,  
 förslagsvis en deltagarorienterad och inkluderande pedagogik.
✓ Bemötandet gentemot adepter och mentorer är avgörande. Träna på att sätta  
 dig in i deltagarnas situation, förväntningar och ibland okunskap om saker som  
 för dig är självklara. 
✓ Mentorskap är inte mentorns resa – den är i första hand adeptens. Ibland  
 behöver även du som anordnare, i likhet med mentorn, ha det i åtanke när du  
 med god vilja men kanske väl snabbt vill ge tydliga råd eller får kännedom om  
 utmaningar.

³
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Följa upp 
mentorskapsprogram  
– receptet för lärande 
VARFÖR FÖLJA UPP?
Trä¬as mentor-adeptparen? Åstadkommer mentorskapsprogrammet det önskade? 
Hur veta vad adepter och mentorer har lärt sig om ingen uppföljning eller utvärdering 
sker? Om inte lärandet och exempelvis mål för programmet stäms av? Och hur vet du 
som anordnare vad du ska utveckla i syfte att förädla mentorskapsprogrammet?

Uppföljning och utvärdering av mentorskap kan med andra ord ha flera syften, 
bland annat att:
• stämma av måluppfyllelse – för enskilda adepter, mentorer och dig som  
 anordnare/organisation.
• få en förståelse för hur mentor-adeptparen har kommit igång med sitt  
 samarbete
• i tid fånga upp frågor, svårigheter och eventuella problem för att kunna göra  
 något åt dem
• förbättra ett pågående mentorskapsprogram
• dra lärdomar inför kommande mentorskapsprogram
• skapa underlag för påverkansarbete gentemot aktörer internt och externt
• bidra till legitimitet till programmet som sådant – uppföljning och utvärderings- 
 inslag uppfattas som kvalitetsstämplar
• främja intern stolthet
• som anordnare ska¬a kännedom om glädjeämnen och nöjdhet i ett pågående  
 program
• visa intresse och nyfikenhet för människorna som deltar i programmet.

VAD FÖLJA UPP?
Beroende på tid hos dig som anordnare, resurser och vad du själv eller anlitade 
externa konsulter kan göra, så kan antalet och omfattningen av uppföljningar och 
utvärderingar under och efter ett mentorskapsprogram skifta. I början eller strax 
efter uppstart vill du gärna veta om mentorer och adepter kommit igång och har 
fått struktur på sitt gemensamma arbete. Görs ytterligare uppföljning halvvägs in 
i ett längre program kan den både fokusera på vad som fungerar och ta fasta på 
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utmaningar som mentor och/eller adept behöver hjälp med av en tredje part – dig 
som anordnare eller anlitade konsulter. En avslutande målutvärdering, som förslags-
vis görs i samband med avslutsträ¬en eller strax därefter, fokuserar på uppföljning 
av de mål du som anordnare/organisation har med programmet. Du som anordnare 
vill i regel få kännedom om ifall målen uppfylldes eller ej och varför.

HUR FÖLJA UPP?
Oavsett hur stora resurser du som anordnare har avsatt för uppföljning och utvär-
dering av mentorskapsprogrammet finns det några aktiviteter du kan göra utan 
större insats i tid eller pengar. Vill du däremot göra en e¬ektutvärdering ett antal 
år efter avslutat/-de program kan det kosta en del att följa upp ett större antal 
adepter och mentorer i syfte att ta reda på e¬ekter av mentorskapet på individ- 
och samhällsnivå.

Här listas ett antal olika sätt att göra uppföljningar och mer eller mindre  
omfattande utvärderingar på, under eller efter ett program. Därefter exemplifieras  
två sätt som Jusek väljer att i varje mentorskapsprogram följa upp adepter och 
mentorer genom: uppstartsuppföljning respektive målutvärdering. 

Följande metoder är ett smörgåsbord att idémässigt låna ifrån till det men-
torskapsprogram du genomför. En tumregel är att ju längre och mer omfattande 
program, desto fler avstämningspunkter behövs sannolikt:
• Avstämning mentor-adept vid varje möte. När mentor och adept möts på tu  
 man hand bör en kort avstämning ske om nuläget, i relationen och kopplat till  
 adeptens mål. Avstämningen görs regelbundet och minst en gång per månad,  
 givet att mentor och adept trä¬as så frekvent.
• Avslutsavstämning mellan mentor-adept. När mentorskapsprogrammet lider  
 mot sitt slut bör varje mentor och adept stämma av måluppfyllelse kopplat till  
 de förväntningar mentor och adept hade från början och de mål adepten haft  
 med sitt deltagande.
• Utvärdering vid de gemensamma trä£arna. Du som anordnare kan välja att  
 antingen muntligen i rummet, genom en värderingsövning, i form av en skriftlig  
 utvärdering på plats eller via webbenkät efter trä¬en utvärdera respektive upp- 
 starts-, mellan- och avslutsträ¬. Det tenderar bli en del tid som går till att skrift- 
 ligen utvärdera dessa trä¬ar, varför du bör göra en avvägning mellan ditt behov  
 att veta skriftligen per gemensam trä¬ kontra en enklare tvåminuters muntlig  
 utvärdering eller kortare gruppsamtal på plats. Kanske är en tallinjeövning i  
 rummet, där deltagarna ställer sig på sin ”grad” av nöjdhet på en längre ”linje”  
 i rummet, tillräckligt? En sådan värderingsövning plus din egen skattning av  
 trä¬en torde ge en bra fingervisning. Men önskar du statistik och mer precist  
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 kvantitativt mäta per gemensam trä¬, överväg då en kortare skriftlig utvärde- 
 ring. Och det är då en fördel att ha en enkät för adepter och en för mentorer i  
 syfte att kunna jämföra svar och nöjdhetsgrad grupperna emellan.
• Uppstartsenkät. I längre program finns det många fördelar med att en viss tid  
 efter programstart, exempelvis efter 4–6 veckor, via en enklare webbenkät till  
 adepter och mentorer stämma av hur det går i mentorskapet så långt. Syftet är  
 att få en kort men värdefull temperaturmätare över pågående relationer och se  
 hur långt olika par kommit. Samtidigt kan eventuella problem eller frågor fångas 
 upp i tid för att hantera dem. Noteras problem är det bra att som anordnare  
 kontakta mentorn och adepten och hjälpa till att finna en lösning.
• Halvtidsutvärdering. Givet tid, resurser och om det bedöms viktigt kan en andra  
 uppföljningsenkät göras ungefär vid halvtid i längre program. En fördel med det  
 slags utvärdering är att kunna fånga upp utmaningar och försöka komma till  
 rätta med eventuella problem under de sista månaderna deltagarna går  
 programmet. Vid val mellan uppstarts- och halvtidsutvärdering rekommenderas  
 uppstartsvarianten, då det är av särskilt stor vikt att som anordnare i början av 
 mentorskapet skapa extra bra förutsättningar inför fortsättningen. Det är gene- 
 rellt också lättare att ta tag i eventuella problem i början, innan de eskalerat. 
• Avstämning med eventuella samarbetspartners eller konsulter. Givet att du  
 som anordnare väljer att samarbeta med en eller flera samarbetspartners eller  
 konsulter är det en fördel att vid minst ett tillfälle under pågående mentorskaps- 
 program stämma av hur arbetet går.
• Målutvärdering. Vid avslutsträ¬en eller strax därefter kan du som anordnare  
 genomföra en skriftlig utvärdering med deltagande adepter och mentorer.  
 Syftet med målutvärderingen är i första hand att stämma av de mål du som  
 anordnare/organisation har för programmet.
• E£ektutvärdering. Har du möjlighet – själv, med stöd eller genom ett undersök- 
 ningsföretag – att följa upp e¬ekter på individ- och kanske även samhällsnivå ett  
 antal år efter genomförda mentorskapsprogram kan många lärdomar och slut- 
 satser dras av programmets mer långsiktiga verkan.

UPPSTARTSENKÄT – EN TEMPERATURMÄTARE FÖR ATT SE OM  
MENTOR-ADEPTRELATIONEN KOMMIT IGÅNG
Fyra till sex veckor efter uppstartsträ¬en genomförs i Juseks mentorskapsprogram 
en avstämning med mentorer och adepter i form av en webbenkät. Den fylls i 
anonymt, där varje deltagare svarar på fem frågor. Möjligheten finns för mentorn 
och adepten att ange i enkäten om de vill kontaktas enskilt. Inbjudan till enkäten 
sker genom utskick till deltagarnas e-post. De adepter och mentorer som efter två 
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påminnelser inte besvarat webbenkäten kontaktas enskilt för att istället göra en  
telefonavstämning. Även deltagare som i enkäten svarat att det finns något problem 
med mentorskapet eller i relationen mellan mentorn och adepten kontaktas via 
telefon för rådgivning. 

Resultat av uppföljningen, webbenkäten och telefonuppföljningen blir en rap-
port till anordnaren som sammanfattar nuläget i mentor-adeptrelationerna och där 
de personer som vill ha ytterligare kontakt framgår. Dessutom finns fritextsvar som 
kompletterar den kvantitativa bilden.

Samma frågor ställs till adepter respektive mentorer, om än i varsin enkät.  
Följande frågor används i uppstartsenkäten:
• Har du och din adept/mentor trä¬ats?
• Har du och din adept/mentor bokat in trä¬ar/möten med varandra framöver?
• Har du och din adept/mentor tillsammans satt upp mål för er mentorrelation?
• Har du och din adept/mentor tillsammans gått igenom era förväntningar?
• Finns det något mer du vill berätta? Skriv gärna dina synpunkter och kommentarer.

MÅLUTVÄRDERING – FÖLJ UPP OCH DRA LÄRDOMAR
I målutvärderingen, som genomförs på plats vid den avslutande trä¬en (alternativt 
som en webbenkät direkt efteråt) stämmer Jusek av måluppfyllelse. Jämförelsebas 
är de för programmet av Jusek i förväg bestämda målen. Följande frågor svarar 
adepterna på:
• Fått minst en användbar referens vid jobbsökande?
• Blivit kallad på arbetsintervju?
• Utvidgat mitt nätverk med nya kontakter?

Dessutom följer Jusek upp följande två frågor i samband med avslutsträ¬en, även 
om de inte är direkta mål med programmet:
• Jag har fått jobb under tiden för mentorskapsprogrammet.
• Jag har fått praktik under tiden för mentorskapsprogrammet.

Svarsalternativen per fråga är ja, nej och vet ej/kan inte svara.

Följande frågor svarar mentorerna på:
• Upplevt en meningsfullhet i att hjälpa en professionskollega?
• Ökat min förståelse för hur det är att komma in på den svenska arbetsmarknaden?
• Utvecklat mitt nätverk genom nya relevanta kontakter?
• Utvecklat kompetens i att vara mentor?
• Känt ett mervärde i att vara Jusekmedlem?
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Svarsalternativen per fråga är ja, nej och vet ej/kan inte svara.

Resultaten av varje mentorskapsprograms målutvärdering sammanställs och 
jämförs med tidigare programs resultat. En sammanfattande rapport tas fram och 
kan användas av anordnaren för lärande och utveckling av programmen.

BRA STRUKTUR, ROLIGT OCH INSPIRERANDE. VISAR ATT DE SMÅ STEGEN  

ÄR VIKTIGA. DET HAR VARIT VÄLDIGT GIVANDE ATT VARA MENTOR OCH  

MENTORTRÄFFARNA HAR VARIT BRA. 

MENTOR I JUSEKS MENTORSKAPSPROGRAM NR 14

CHECKLISTA FÖR UPPFÖLJNING AV MENTORSKAPSPROGRAM
✓ Fundera inför programstart igenom vilka mål du som anordnare önskar följa upp  
 under och/eller efter respektive program.
✓ Välj en tillräcklig nivå och mängd avstämningspunkter i form av uppföljning och  
 utvärdering under och efter programmen. 
✓ Även med begränsad budget kan du göra flera avstämningsinsatser som bidrar  
 till lärande och möjligheter att korrigera längs vägen.
✓ Använd gärna en kombination av metoder – skriftliga, muntliga och värderings- 
 övningar.
✓ Ha inte fler avstämningspunkter än du orkar hantera. Fundera på vilka som är  
 måsten och vilka som görs om pengar och tid finns. 
✓ Beskriv redan från programstart värdet av att deltagande mentorer och adepter  
 löpande och minst vid varje möte kort stämmer av hur arbetet går och om något  
 behöver utvecklas.
✓ Får du som anordnare reda på problem eller får kunskap om frågor som adepter  
 och mentorer har – ta tag i dem direkt. Vänta inte.
✓ Gör gärna efter ett antal program och år en e¬ektutvärdering. Den är viktig både  
 för dig och andra anordnare, beslutsfattare och inte minst kommande deltagare  
 i mentorskapsprogram.
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Anordnarrollen  
– tips, tricks och gjorda  
erfarenheter
 

JAG ÄR JÄTTEGLAD ÖVER ATT JAG KUNDE DELTA I DETTA PROGRAM. JAG HAR FÅTT 

DEN BÄSTA MENTORN SOM HJÄLPTE MIG TILL PRAKTIKEN OCH ATT FÅ ETT JOBB. 

TACK TILL ER OCKSÅ! HOPPAS ATT JUSEK SKA FORTSÄTTA MENTORSKAPS- 

PROGRAMMET EFTERSOM DET ÄR EN JÄTTEBRA MÖJLIGHET FÖR OSS NYANLÄNDA.  

ADEPT I JUSEKS MENTORSKAPSPROGRAM NR 14

MINIINTERVJU MED JUSEKS ANSVARIGE FÖR KLIV IN

Vad är bakgrunden till att 

Jusek driver mentorskap för 

utrikesfödda akademiker?

– Efter en analys av forskningen av vilka faktorer som är viktiga för 

etablering av invandrade akademiker landade Jusek i att fokusera 

på vikten av professionella nätverk. Sex av tio jobb förmedlas via 

kontakter, vilket missgynnar invandrade akademiker. Här insåg 

Jusek att det fanns enorm potential att sammanföra invandrade 

akademiker med Juseks etablerade och engagerade medlemmar. 

Vad är det bästa med  

att vara anordnare?

– Det bästa är mötet med individerna. Att se adepter få ökat själv-

förtroende och kunskap att komma närmare sitt mål.

Vilka är de vanligaste  

fällorna för anordnare av 

mentorskapsprogram?

– För det första: otydlig information före ansökan till programmet. 

Om adepterna tror att mentorn ska fixa ett jobb riskerar de att bli 

besvikna. Risken finns också att man är otydlig med tidsåtgång 

och ramar så att tidsåtgången blir för stor eller för liten i relation 

till förväntningarna. 

– För det andra: att tro att det räcker att matcha mentor med 

adept och att de sedan löser allt själva. Vi tror att deltagarna behö-

ver utbildning och stöd på vägen, särskilt om det inte går så bra.

Vilka är de viktigaste tipsen 

till en anordnare som ska 

starta mentorskapsprogram?

– Att som anordnare avsätta tillräckligt med tid för uppstartskedet.  

Det är också viktigt att skapa strukturer för att e¬ektivisera 

arbetet på sikt. Slutligen att försöka skapa en finansiering som är 

långsiktig. 
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BEGREPPSDJUNGELN – UTRIKESFÖDD, UTLÄNDSK BAKGRUND,  
NYA OCH ETABLERADE SVENSKAR
De målgrupper som är aktuella som adepter i Juseks mentorskapsprogram Kliv in 
är ”invandrade akademiker”. Med Juseks begreppsapparat innebär det utlandsutbil-
dade akademiker som kommit till Sverige efter sin högskole-/universitetsutbildning. 
Adeptgruppen består huvudsakligen av människor som invandrat relativt nyligen 
och av många olika skäl, både som flyktingar och anhöriga, och från en mix av 
länder. Samtliga deltagande adepter har examen inom någon av de utbildnings- 
bakgrunder Jusek representerar. Många adepter har även yrkeslivserfarenhet. Men 
vad betyder egentligen begrepp som utrikesfödd och utrikes bakgrund? Och vem 
är ”ny” respektive ”etablerad” svensk?

Personer som har invandrat till Sverige, eller personer vars båda föräldrar har 
gjort det, ingår i gruppen svenskar med utländsk bakgrund. Människor som har 
invandrat till Sverige under sin livstid benämns som utrikes födda eller utrikesfödda. 
Många personer med utländsk bakgrund som är utrikesfödda kan ha gått hela sin 
högskole-/universitetsutbildning i Sverige och kan då ha ett kontaktnät i landet. 
Utlandsutbildade är personer som flyttat hit mitt i livet, efter examen och ofta efter 
flera år i arbetslivet. ”Nya” svenskar kan vara människor som är utrikesfödda eller 
som har utländsk bakgrund, men som inte uppfattar sig själva som ”etablerade”. 
I relation till ett mentorskapsprogram utgår definitionen om ”ny” eller ”etablerad” 
enbart från positionen på arbetsmarknaden. 

Många mentorer i Juseks mentorskapsprogram har själva invandrat och är etable-
rade på arbetsmarknaden i Sverige. Det finns också ett antal personer som först varit 
adepter i Juseks mentorskapsprogram och senare återvänder i rollen som mentor. 

VILKA ÄR DE VIKTIGASTE LÄRDOMARNA SEDAN STARTEN AV  
MENTORSKAPSPROGRAMMEN 2010?
Ju fler mentorskapsprogram som genomförs, desto fler lärdomar för dig som an-
ordnare. Givet att du strävar efter att hela tiden utveckla programmen, löpande gör 
någon form av uppföljning eller utvärdering och är öppen för att både addera och 
ta bort inslag, så är ditt senast genomföra program ditt näst bästa. Det du planerar i 
detta nu är i regel bäst, hittills. Men hur blir det så – hur når du dit?

För att du som anordnare ska ha så bra förutsättningar det bara går, vill vi bjuda 
på ytterligare ett antal lärdomar kring mentorskap. Några är vi glada över, andra har 
vi lärt oss den hårda vägen. Här sammanfattas således några av de mer anordnar-
specifika erfarenheterna från många års arbete med att planera, genomföra och 
följa upp mentorskapsprogram. Tipsen behandlar både stort och smått och har 
ingen inbördes rangordning: 
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• Jusek håller sina utbildningar på svenska för att utveckla deltagarnas yrkesspråk.  
 Om språknivån varierar mycket i gruppen kan det vara svårt att vid gemensamma 
 trä¬ar diskutera komplexa frågor. Försök därför att nivåmässigt anpassa språket  
 vid gemensamma trä¬ar, i skriftlig och muntlig kommunikation, i uppföljningar/ 
 enkäter och liknande så att det passar målgrupperna i aktuellt mentorskaps- 
 program.
• Det är viktigt att säkra motivation både hos deltagande adepter och mentorer.  
 Detta kan göras genom en kortare förintervju eller att ett ansökningsformulär  
 ska fyllas i av dem som söker till programmet. Det sållar bort vissa deltagare  
 som inte är beredda att lägga ned nödvändig tid och sätter en slags ton av  
 kvalitetssäkring för programmet.
• Betona gärna inför programstart, vid uppstartsträ¬, i en eventuell handbok och 
 i andra sammanhang att adepten ska vara motorn i relationen. Det är ett bärande  
 synsätt – och en framgångsfaktor för programmen.
• Matchningen av mentor och adept är mycket viktig. Jusek strävar efter en nära  
 matchning i utbildning och yrke. Men erfarenhet visar att även utan nära match- 
 ning fyller mentorskapet ett stort värde, och en mentor som har annan utbild- 
 ning eller andra arbetslivserfarenheter än adepten kan vara en minst lika bra  
 mentor. Också andra faktorer spelar således roll för framgång i mentor-adept- 
 relationen. 
• Starten av programmen är den viktigaste fasen. Se till att paren redan i samband  
 med uppstartsträ¬en bokar flera egna möten i den första delen av programmet.  
 Mentorer och adepter som har kontinuitet, och som inte bokar av trä¬ar med  
 varandra, har större förutsättningar att hålla hela vägen och få ut mest av sitt  
 deltagande i programmet.
• Uppmuntra framför allt deltagande mentorer att bjuda på sina kontakter och  
 nätverk. En del behöver den extra ”pu¬en”, andra gör det självmant. För dig som  
 anordnare kan det ibland vara lättare att lyfta frågan om att mentorer bjuder på  
 kontakter än att som adept känna att en behöver ”be” om den hjälpen. Din roll i  
 att underlätta och uppmana är viktig, inte minst i början av mentorskapspro- 
 grammet när alla i regel är lite försiktigare än i ett senare skede av programmet.
• Missa inte att prata om ”svensk arbetsplatskultur”. Kulturen i organisationer är  
 ofta outtalad, är inte alltid så lätt att få grepp om och det ger ofta adepter ökad  
 trygghet att känna till både de skrivna och oskrivna spelreglerna på en arbets- 
 plats. 
• Gör gärna de gemensamma trä¬arna/utbildningarna i programmet obligato- 
 riska. Erfarenhet visar att det då blir färre avhopp än när trä¬arna är frivilliga för  
 adepter och mentorer.
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• Det är värdefullt om det kan vara flera personer från dig som anordnare på plats  
 vid de gemensamma trä¬arna i programmet. Både för att minska personbero- 
 endet och sårbarheten och sköta det praktiska förberedelsearbetet på plats  
 under en trä¬ och för att sprida kunskapen om mentorskapsprogrammet i  
 organisationen. Bjud därför gärna in kollegor från andra delar av organisationen  
 som trä¬ar deltagare vid trä¬arna. 
• I början – vid behov av mentorer men också som en strategi för förankring av  
 mentorskapsprogrammet internt – uppmuntra kollegor som är lämpliga att bli  
 mentorer i programmet. Då får du som anordnare ambassadörer, fler internt får  
 kännedom och stoltheten brukar öka över verksamheten som bedrivs.

VAD TA PÅ SIG SOM ANORDNARE  
–  OCH VAD LÅTA VARA DELTAGARSTYRT?
Du kan inte göra allt, hur goda idéer deltagande mentorer och adepter än föreslår. 
Du måste prioritera din tid som anordnare. Och det kan finnas fler skäl till att du 
som arrangör inte bör ta på dig att genomföra diverse förslag som kommer under 
programmets gång. Ett är värdet av deltagaransvar. Det kan konkret innebära 
att om någon deltagare i ett program kommer med idén att det vore kul med en 
social aktivitet så uppmuntrar du dem att själva organisera det hela. Därmed sprids 
ansvaret för nya inslag i aktuellt program, men det gör också att du som anordnare 
förhoppningsvis har lite lättare att göra de aktiviteter du redan har i din kalender.

En annan avvägning du kan behöva göra inför eller under programmens ge-
nomförande, är ifall du som anordnare vill ta ansvar för någon form av gemensam 
grupp i sociala medier. Exempelvis en LinkedIn-grupp för deltagare i varje program 
eller en gemensam LinkedIn-grupp för alla mentorer och adepter som gått de 
program ni anordnar – ett alumninätverk. Efter en tid kan det handla om hundratals 
människor, kanske tusentals, som ingår i nätverket. En enorm resurs! Det digitala 
nätverk som utgörs av mentorer och adepter, via den kanal du väljer, fungerar ofta 
självgående och deltagarna har ofta nytta av de tips om lediga jobb, sociala akti-
viteter, kompetensutveckling med mera som delas. Frågan du bör ställa dig är: Bör 
jag som anordnare ansvara för kanalen, att starta och vid behov administrera den 
och hålla den uppdaterad? Eller bör den vara helt självgående utan någon inbland-
ning av dig eller en kollega? Vilka är för- och nackdelarna med att administrera själv 
jämfört med att låta deltagare driva utan din involvering?
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CHECKLISTA FÖR ANORDNARE
✓ Vilka motiv har du som anordnare att bedriva mentorskapsprogram?  
 Svaret på frågan bör fungera vägledande vid planering, identifiering av mål- 
 grupper/deltagare och genomförande.
✓ Satsa på samarbete med andra aktörer för att rekrytera adepter men även  
 mentorer vid behov.
✓ Anordna gemensamma trä¬ar för mentorer och adepter. Trä¬arna fyller flera  
 funktioner.
✓ Satsa på en gedigen urvals- och matchningsprocess.
✓ Skapa rimliga förväntningar hos blivande adepter och mentorer inför program- 
 start.
✓ Ha bra information om mentorskapsprogrammet. Det underlättar rekryteringen.
✓ Försök ha en långsiktig finansiering av mentorskapsarbetet. Det spar tid, skapar  
 stabilitet och minskar administrationen.
✓ Kvalitetssäkra mentorskapsprogrammet genom någon form av uppföljning och/ 
 eller utvärdering(ar).
✓ Skapa förutsättningar för fler att ta ansvar inom programmet. Kollegor men  
 också deltagare. Gör inte allt själv.
✓ Adepten är motorn i relationen. Betona det inför och under genomförandet.  
 Både adepter och mentorer behöver förstå vad det konkret innebär.
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Samhällsvinster med  
mentorskapsprogram
SAMHÄLLSVINSTER NÄR FLER UTRIKESFÖDDA AKADEMIKER  
FÅR ARBETE PÅ RÄTT NIVÅ
Alla människors lika värde är en grundbult i ett demokratiskt samhälle. Jusek 
arbetar för att alla ska ha möjlighet till en karriär på lika villkor, oavsett faktorer som 
bland annat ålder, kön eller härkomst. I Sverige är ungefär var femte akademiker 
utrikesfödd, och det finns stora skillnader i arbetsmarknadssituationen för inrikes- 
respektive utrikesfödda akademiker. Bland utrikesfödda akademiker är arbetslös-
heten högre och en större andel människor har arbeten som inte motsvarar sin 
utbildning.7

År 2016 var det drygt 55 000 utrikesfödda akademiker (16–64 år) som har jobb 
som inte motsvarade sin utbildningsnivå. Bland dessa hade 10 000 jobb som inte 
ens krävde gymnasieutbildning. Undersöker vi närmare exempelvis utrikesfödda, 
högskoleutbildade ekonomer, hade 2015 50 procent ett arbete som motsvarar 
utbildningsnivån. Motsvarande si¬ra för inrikesfödda högskoleutbildade ekonomer 
var närmare 85 procent.8

Att högutbildade får jobb som motsvarar utbildningsnivån är positivt av flera 
skäl. En konsekvens är att individen får använda sin kompetens och erbjuds möjlig-
het till ersättning för sin investering i utbildning. Samtidigt får arbetsgivare bättre 
möjlighet att rekrytera rätt kompetens. Annat handlar om att när en samhällsvetare, 
ekonom eller jurist får ett jobb motsvarande sin utbildningsnivå, och därmed lämnar 
ett arbete med lägre kvalifikationskrav, så frigörs även ett jobb på arbetsmarknaden 
som en korttidsutbildad person kan ta. Varje gång denna så kallade jobbkedja upp-
står förstärks de o¬entliga finanserna med ungefär 300 000 kronor per år.9 

Om utrikesfödda akademikers position på arbetsmarknaden skulle motsvara 
inrikesfödda akademikers situation skulle det finnas avsevärda samhällsvinster. 
Bland annat skulle: 

 
• 34 200 fler personer vara sysselsatta
• 27 600 färre personer vara arbetslösa
• de o¬entliga finanserna få ett tillskott om cirka 10 miljarder per år.10
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FEM FAKTORER SOM PÅVERKAR STÄLLNINGEN PÅ  
ARBETSMARKNADEN
I en forskningsöversikt av Delegationen för migrationsstudier (Delmi) sammanfattas 
de fem viktiga faktorerna – utan inbördes ordning – som har stor betydelse för att 
utrikesfödda har svårare på den svenska arbetsmarknaden:

1) skälet till invandring 
2) humankapitalet
3) sociala nätverk 
4) höga trösklar in på arbetsmarknaden
5) diskriminering.11 

Några av faktorerna är givna eller finns på samhällsnivå och är därmed svåra för 
individen att påverka. Skälet till invandring (exempelvis flykting- eller arbetskrafts-
invandring), trösklar på arbetsmarknaden och diskriminering tillhör dem. Däremot 
kan mentorskap underlätta etableringen på arbetsmarknaden, främst kopplat till att 
individen får ett utökat socialt nätverk och ökar sitt humankapital. Nedan beskrivs 
en del av forskningen kring det bidrag som mentorskapet kan innebära.  

SOCIALA NÄTVERK
Vad händer när 6 av 10 externrekryteringar i Sverige görs genom kontakter?12 Hur 
påverkas möjligheter till arbete för utrikes- respektive inrikesfödda när nätverken 
spelar en avgörande roll? Människor med utländsk bakgrund får oftast inte samma 
möjligheter till informella tips om lediga jobb eller erbjuds kunskap om hur arbets-
marknaden och rekryteringskanalerna fungerar i realiteten. Forskning visar att både 
storlek och sammansättning av nätverk skiljer sig kraftigt mellan utrikes och inrikes 
födda. Om majoriteten av kontakterna är etablerade på arbetsmarknaden inom lik-
nande bransch eller yrke är chansen till relevanta tips mycket större än om de kon-
takter som finns också är arbetssökande.13 Bristande nätverk har även visat sig öka 
riskerna för utanförskap.14 Noterbart i sammanhanget är också att sannolikheten 
att få jobb på en viss arbetsplats ökar tiofaldigt om du har någon form av relation 
till en anställd på arbetsplatsen.15 Det tycks även vara vanligt att arbetsgivare som 
redan har anställt människor med utländsk bakgrund är mer benägna att göra det 
igen i jämförelse med andra arbetsgivare.16

Föreningsliv, där människor kan engagera sig ideellt i olika former, har förutom 
många andra värdefulla e¬ekter också en positiv inverkan på personers sociala 
nätverk. Delaktighet i föreningslivet stärker de sociala nätverken, vilket i sin tur ökar 
chanserna till arbete. Det slags yrkesinriktat mentorskap som bland annat Jusek 
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bedriver med målgruppen utrikesfödda akademiker, har visat sig ha en jobbfräm-
jande e¬ekt då det skapas yrkesrelaterade kontaktytor under en längre period 
mellan människor som är etablerade på arbetsmarknaden och personer som önskar 
bli det.17

Även diskriminering kan i viss mån motarbetas med hjälp av möten i mentor- 
skapet. I en rapport till Finansdepartementet konstateras att mentorskap kan 
vara en bra metod för att e¬ektivisera arbetssökandet, minska diskrimineringen 
av utrikesfödda och att kvaliteten på de nätverk som skapas är avgörande för om 
verksamheten (mentorskapet) lyckas.18 

HUMANKAPITALET
Humankapitalet består bland annat av de utbildningar, språkkunskaper, arbetslivs-
erfarenheter och på andra sätt förvärvade kunskaper en person har. Utbildning och 
tidigare arbetslivserfarenheter kan inte alltid föras över rakt av till svenska förhål-
landen, vilket är ett av skälen till att humankapitalet minskar för människor som 
är nya i Sverige. Kunskap om ett annat lands lagar, regler, tyst kunskap och språk 
anses inte alltid lika användbart i Sverige. Samtidigt spelar den enskilda människans 
humankapital stor roll för möjlighet till anställning.19 

Studier visar att många arbetsgivare i Sverige värderar svenska språket högt 
för anställningsbarhet, och att bristande kunskaper i svenska gör det svårare att få 
arbete. Det finns forskning som visar att för arbetsgivare i Sverige kommer svenska 
språket mycket högt upp som urvalskriterium vid rekrytering.20 Ett mentorskap kan 
bidra till att höja adeptens språkliga nivå och därmed också öka chansen att få ett 
kvalificerat jobb.

Ett sätt att bevisa sitt humankapital är att få sina kunskaper och sin utbildning 
”bekräftade”. Så kallade valideringsinsatser kan bland annat handla om bedömning 
av utbildning(ar) från hemlandet och identifiering av kompetenser som inte finns 
nedtecknade.21 Det kan även finnas behov av att komplettera med specifik kunskap 
kopplad till svenska förhållanden.

Till humankapitalet hör även kunskap om vägar till arbete inom sin egen 
profession. Majoriteten av svenskarna bidrar gärna till att förbättra integrationen. 
Bland annat pekar en Sifo-undersökning, beställd av Jusek, på att 54 procent av 
svenskarna på ideell basis gärna skulle dela med sig av kunskaper om den svenska 
arbetsmarknaden till personer som kommit till Sverige från ett annat land, men bara 
5 procent väljer att göra det.22 Det finns med andra ord en stor outnyttjad resurs 
och potential i samhället för ideella mentorskapsprogram. 
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DET ÄR TACK VARE MENTORSKAPSPROGRAMMET OCH STÖD FRÅN MIN MENTOR  

ATT JAG FICK ARBETA MED DET SOM ÄR INTRESSANT FÖR MIG OCH SOM  

MOTSVARAR MIN UTBILDNING. JAG HAR LÄRT MIG MYCKET OM DET SVENSKA  

SAMHÄLLET, OM ARBETSMARKNADEN I SVERIGE, OM KULTUREN OCH FOLK GENOM 

TRÄFFAR OCH DISKUSSIONER MED MIN MENTOR. HAN HAR BERÄTTAT OM  

OLIKA KODER, UTTALADE SÅ SOM OUTTALADE. MIN MENTOR HAR OCKSÅ  

UPPMUNTRAT MIG MYCKET, BIDRAGIT TILL ATT SKAPA BÄTTRE SJÄLVFÖRTROENDE 

OCH STÖTT MED RÅD OCH HJÄLP. 

ADEPT I JUSEKS MENTORSKAPSPROGRAM NR 14

VILKA MÖJLIGA SAMHÄLLSVINSTER UPPSTÅR SOM EFFEKTER  
AV MENTORSKAPSPROGRAM?
På kort sikt, inom några veckor, månader eller upp till något år, kan en insats ge 
resultat. På lite längre sikt, efter något eller några år, är det möjligt att utvärdera 
e¬ekten av insatsen. I detta avsnitt redogörs både för resultat och några möjliga  
e¬ekter av de mentorskapsprogram som Jusek genomfört under åren 2010–2017. 
En naturlig nyckelfråga är: Har de adepter som deltagit i Juseks mentorskaps- 
program ökat sina möjligheter till arbete som motsvarar utbildningsnivån? 

RESULTAT OCH EFFEKTER FÖR DELTAGANDE ADEPTER
Statistiken avseende resultat bygger på svar i de målutvärderingar som adepter och 
mentorer som fullföljt programmet fyller i samband med programmets avslutande 
trä¬. För adepternas del konstateras bland annat att:
• 78 procent har fått minst en användbar referens vid jobbsökande
• 48 procent har blivit kallade på arbetsintervju 
• 76 procent har utvidgat sitt nätverk.23

Andra och mer kvalitativa resultat som adepterna nämner som viktiga e¬ekter av 
sitt deltagande handlar om nya perspektiv, gemenskap, vänskap, nya kunskaper, 
förståelse för svensk arbetsplatskultur, ökat självförtroende och stärkt självsäkerhet 
i sin profession.

E¬ektutvärderingen bygger på en större undersökning bland deltagare i 
Juseks mentorskapsprogram åren 2010–2017. Undersökningen genomfördes under 
maj–juni 2017 genom en webbundersökning till 291 adepter och 276 mentorer. De 
som inte svarade på webbenkäten ringdes upp och telefonintervjuades. Totalt blev 
svarsfrekvensen 56 procent för adepterna och 59 procent för mentorerna.
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Det första som kan konstateras är att det sker en positiv utveckling under pro-
grammets gång. Innan mentorskapsprogrammet började hade var tionde adept ett 
kvalificerat jobb. Under programmets gång drygt fördubblas denna andel som hade 
kvalificerade jobb för att direkt efter programmet vara 55 procent.24

När undersökningen genomfördes hade det gått mellan ett och sex år sedan av-
slutat program för de tidigare adepterna. Vid tillfället när undersökningen genom-
fördes hade hela två av tre kvalificerade jobb, varav 74 procent hade fått det under 
programmets gång eller inom 6 månader från programmets slut. Det är fortfarande 
en lägre andel än inrikesfödda akademiker men ändå en positiv utveckling. 

Ett tydligt resultat av programmet är att adepterna får högre självförtroende 
och motivation att söka kvalificerade jobb. Innan programmet sökte 71 procent kva-
lificerade jobb och si¬ran ökade till 84 under programmet. Även om andelen sjönk 
något efter programmet till 80 procent sökte fortfarande fler kvalificerade jobb än 
innan programmet. 

Av de som vid tillfället för undersökningen hade kvalificerade jobb ansåg två av 
tre att programmet bidragit till att de fått sitt jobb, direkt eller indirekt. Var tionde 
angav att programmet bidrog direkt via kontakter och 19 procent angav att det 
bidrog direkt på annat sätt. 

BRA ATT HA EN PERSON FÖR ATT KUNNA BOLLA TANKAR OMKRING. OCH ATT  

FÅ EN LITEN BLICK ÖVER HUR DET SKULLE KUNNA BLI I ETT SVENSKT KONTOR. 

ADEPT I JUSEKS MENTORSKAPSPROGRAM NR 2

RESULTAT OCH EFFEKTER FÖR DELTAGANDE MENTORER
Även om det huvudsakliga syftet med mentorskapsprogrammet är att underlätta 
för adepterna att etablera sig kan det vara intressant att veta hur mentorerna har 
uppfattat programmet för en anordnare. Om anordnaren är en organisation med 
medlemmar är det särskilt intressant att få ta del av till exempel om medlemmarna 
tyckte att de fick mervärde genom programmet.

Målutvärderingarna för mentorerna visar flera intressanta resultat. Det framgår 
att bland deltagande mentorer som fullföljt mentorskapsprogrammet så har:
• 96 procent upplevt en meningsfullhet i att hjälpa en professionskollega
• 92 procent ökat sin förståelse för hur det är att komma in på den svenska  
 arbetsmarknaden
• 55 procent utvidgat sitt nätverk genom nya relevanta kontakter
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• 98 procent utvecklat kompetens i att vara mentor
• 77 procent känt ett mervärde i att vara Jusekmedlem.25

Bland de mentorer som deltagit i e¬ektundersökningen gällande åren 2010–2017 
visar statistiken att:
• 58 procent av mentorerna har kontakt med sin tidigare adept
• 98 procent av mentorerna skulle rekommendera någon annan att vara mentor  
 åt en invandrad akademiker.26

CHECKLISTA FÖR SAMHÄLLSVINSTER
✓ Mentorskapsprogram, och liknande ofta ideella insatser, har en positiv inverkan  
 på möjligheterna för utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden.
✓ Det finns stora pengar för samhället, och enskilda människor, att tjäna när  
 jobbkedjor uppstår och personer får arbete i nivå med sina kvalifikationer.
✓ Fem faktorer påverkar särskilt ställningen på arbetsmarknaden för människor  
 med utländsk bakgrund: skälet till invandring, humankapitalet, sociala nätverk,  
 höga trösklar in på arbetsmarknaden och diskriminering.
✓ Betydelsen av sociala nätverk för människor med utländsk bakgrund kan inte  
 underskattas när det gäller möjligheterna att få rätt arbete.
✓ En stor andel av rekryteringarna i Sverige sker genom kontakter och olika former  
 av nätverk. Det betyder att du som individ, för att öka dina chanser till rätt  
 arbete, behöver tillgång både till sociala nätverk och rätt kunskap om hur arbets 
 marknaden och rekryteringskanalerna – både formella och informella – fungerar.
✓ Diskriminering av utrikesfödda förekommer i Sverige, stänger människor ute  
 och påverkar möjligheterna till arbete negativt. 
✓ Arbetsgivare som redan rekryterat arbetskraft med utländsk bakgrund är i  
 jämförelse med andra arbetsgivare mer benägna att fortsätta göra det.
✓ Juseks utvärderingar av genomförda mentorskapsprogram åren 2010–2017  
 visar att adepterna – utrikesfödda akademiker – kraftigt ökar sin chans till att få  
 ett kvalificerat arbete genom sitt deltagande. 
✓ 98 procent av mentorerna som deltar i Juseks mentorskapsprogram skulle  
 rekommendera någon annan att vara mentor åt en invandrad akademiker.

³
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10 sammanfattande tips  
för anordnare
1 .  MENTORSKAPSPROGRAM KAN SNABBA PÅ INTRÄDET PÅ  
ARBETSMARKNADEN MED FLERA ÅR 
Det tar i genomsnitt många år för utrikesfödda personer att komma in på den 
svenska arbetsmarknaden. Mentorskapsprogram likt det Jusek bedriver kan bidra 
till att minska den tiden med flera år. Bland de adepter som deltog i programmet 
2010–2017 har hela två av tre kvalificerade jobb efteråt, varav 74 procent hade fått 
det under programmets gång eller inom 6 månader från programmets slut. Av de 
som fick kvalificerade jobb ansåg två av tre att programmet bidragit till att de fått 
sitt jobb, direkt eller indirekt. Var tionde angav att programmet bidrog direkt via 
kontakter och 19 procent angav att det bidrog direkt på annat sätt. 

2.  TÄNK LÅNGSIKTIGT 
Det kan ta ett antal program att bli riktigt vass på att vara anordnare. Du behöver 
göra misstag och lära dig av dem men också få snurr på rekrytering och matchning, 
administration knuten till programmen och finslipa programinnehåll kopplat till 
målgrupperna. Var därför som anordnare gärna hellre lång- än kortsiktig i synen på 
anordnarskapet. Det kan också vara så, att vad som inte alltid är kärnverksamhet 
från start kanske anses vara det efter en viss tid. 

3.  SÄTT ETT TYDLIGT SYFTE OCH MÅL
Genom att redan från början ägna tid åt att tydliggöra varför du gör programmet 
och vilka målsättningar som finns, underlättas planering och kommande vägval i 
frågor som urval, matchning, innehåll, programlängd och uppföljning/utvärdering. 

4.  UTVECKLA PROGRAMMEN SUCCESSIVT 
Du lär dig hela tiden. Programmen blir bättre ju fler program som genomförs.  
Utveckla hellre allt eftersom än tänk att det första programmet som realiseras blir 
det bästa någonsin. Genom att utvärdera mål, lära dig löpande, justera vid behov 
och ständigt förbättra skapas utveckling. 
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5.  TA HJÄLP OM KUNSKAPEN INTE FINNS INTERNT
Har du och din organisation ännu inte kunskaper kring mentorskap eller anordnar-
rollen, överväg om det finns ett värde i att ta hjälp. Antingen i en uppbyggnadsfas 
eller som strategi över tid. 

6.  SKAPA SAMARBETEN
För att nå nya deltagare till programmet kan det vara smart att etablera samarbe-
ten med utbildningsanordnare och andra som har kunskap och naturliga kontakt- 
ytor med dem du och din organisation gärna ser som adepter eller mentorer. 

7.  MENTORSKAP BETYDER MYCKET OCKSÅ FÖR MENTORER
Genom att delta i mentorskapsprogram ska¬ar en del mentorer nätverk och vänner 
för livet. Andra utvecklar kunskap i att vara mentor och kan i andra sammanhang 
återanvända den nyfunna förmågan. I de utvärderingar som gjorts av Juseks mentor-
skapsprogram uppger hela 96 procent av mentorerna att de upplevt en meningsfull-
het i att hjälpa en professionskollega, 92 procent säger sig ha ökat sin förståelse för 
hur det är att komma in på den svenska arbetsmarknaden och 77 procent har känt ett 
mervärde i att vara Jusekmedlem genom att delta som mentor.

8.  FÖRBEREDELSERNA AVGÖRANDE
Bra förberedelser är viktiga för att driva mentorskapsprogram på ett professionellt 
sätt. Det är inför programmen du marknadsför, rekryterar, gör urval och matchar, 
förbereder de olika momenten i programmet, funderar över hur du ska följa upp 
och lära dig av programmen samt etablerar olika typer av samarbeten. Underskatta 
inte tiden det tar att förbereda, särskilt under de första programmen. 

9.  LÅNA ANDRAS IDÉER OCH BJUD PÅ ERA 
Vilka andra aktörer genomför bra mentorskapsprogram med målgrupper liknande 
dina? Låna idéer från de bästa. Mycket kan återvinnas, inte minst fungerande upp-
lägg, metoder, arbetssätt och rutiner. Den här boken är en inbjudan att låna idéer 
från Juseks koncept och den kunskap som byggts upp. 

Se också till att bjuda tillbaka. Hemlighåll inte mer än du behöver! Genom att 
dela med dig av saker du lär, kommer andra aktörer kunna utveckla sina program 
– och därefter kunna ge tillbaka till bland annat dig. Ju mer du delar med dig av 
gjorda erfarenheter, desto mer kommer du sannolikt få tillbaka och själv ha nytta av.
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10.  REKRYTERING SKER GENOM NÄTVERK  
–  MENTORSKAPSPROGRAM FRÄMJAR KONTAKTSKAPANDET
Mentorskapsprogram är inte universallösningen för att alla utrikesfödda ska få ett 
arbete som matchar ens kvalifikationer. Men programmen är ett av flera viktiga 
bidrag och en bevisligen väldigt e¬ektiv metod för att främja att bland annat 
akademiker får arbete på rätt nivå. Med en arbetsmarknad där en stor del av jobben 
förmedlas via nätverk kan mentorskap bidra till att inkludera utrikesfödda i nätverk 
där matchningen sker. 

VILL DU HA MER INFORMATION ELLER HAR DU FRÅGOR?

LÄS MER PÅ JUSEK.SE/KLIV IN

http://jusek.se/KLIV
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