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DÄRFÖR VILL VI UTVECKLA ETT MENTORSPROGRAM 
I det här näringslivsprojektet har vi som mål att människor, men också företag och 
organisationer i Dalarna, ska nå sin fulla potential. För att närma oss den stora uppgif-
ten vill vi skapa förutsättningar för ett professionellt, ömsesidigt och personligt utbyte 
kvinnor emellan. Genom ett strukturerat mentorsprogram vill vi nå ut till personer 
som har stor chans till en bra karriär, men som ännu inte hittat sin plats på den svens-
ka arbetsmarknaden. Denna förstudie har varit ett första steg på en resa där vi kopplat 
ihop svenska mentorer på höga positioner med akademiskt utbildade utrikes födda 
kvinnor. Vi vill att både verksamheter och individer ska växa, och målet är att efter 
avslutad förstudie i ett genomförandeprojekt vidareutveckla mentorsprogrammet och 
de relationer som är i färd med att skapas. I +MENTOR är målet att både adepter och 
mentorer ska få nya insikter och kunskaper som för dem närmre sina mål, men också 
varandra.  

OMVÄRLDSANALYS 
Utrikes födda kvinnor är den grupp som står längst från den svenska arbetsmarknaden 
idag. En stor andel av flyktingarna som tvingats fly är lågutbildade, men flera har 
också en akademisk utbildning med sig från sitt hemland. Detta samtidigt som ar-
betsmarknaden skriker efter kvalificerad personal. Det är helt enkelt ett oerhört re-
sursslöseri att inte ta tillvara på den kunskap som finns ute i landet! Om alla de utrikes 
födda akademiker som finns i landet skulle ha ett yrke i nivå med sin utbildningsnivå 
skulle de offentliga finanserna stärkas med över tio miljarder - årligen! Om offentliga 
insatser skulle underlätta för målgruppen att hamna på rätt yrkesnivå skulle den insat-
sen ha tjänats in på mellan tre till sju år. Om en person går från ett enkelt yrke till ett 
kvalificerat tack vare en offentlig insats där det enkla jobbet tas över av en arbetssö-
kande, är den investeringen intjänad efter bara drygt ett halvår.  1

Hur ser det ut i Dalarna? 
Även vårt län puttrar av outnyttjad kunskap och om denna inte utnyttjas är risken stor 
att kompetensen flyttar till storstäderna, vilket är mycket vanligt. Dessutom ökar be-
hovet av arbetskraft stadigt i Dalarna på grund av stora pensionsavgångar. Personer i 
arbetsför ålder minskar med 1000 personer varje år, och så kommer det att fortsätta i 
minst tio år till. I juli 2018 var drygt 5000 långtidsarbetslösa i Dalarna, tusen av dessa 
hade en eftergymnasial utbildning. En majoritet av de långtidsarbetslösa, nästan 3500 
personer, var utrikes födda. Av dem så hade nästan 700 personer en eftergymnasial 
utbildning. Vi vill hjälpa några av dessa akademiker till en karriär som motsvarar de-
ras kompetens. Det är vedertaget att en majoritet av de jobb som tillsätts sker genom 
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kontakter, därför är det avgörande att skapa fungerande nätverk mellan kvinnor som 
är etablerade och de som gärna vill bli det. Därför behövs ett välfungerande mentors-
program där båda parter utvecklas och vidgar sina professionella vyer.  2

Lärdomar från andra  
Vi har valt att fokusera på två mentorsprogram som har beröringspunkter med 
+MENTOR.  

I södra Sverige bedrivs just nu ett internationellt mentorsprojekt som heter WETEC. 
Projektet drivs i fem europeiska länder och däribland Sverige. I projektet kommer ett 
antal högutbildade och utrikes födda kvinnor att träffas i grupp med ett antal svenska 
kvinnliga mentorer som har olika positioner i arbetslivet. Efter gedigen research av 
andra projekt har projektledningen konstaterat att styrkorna i ett lyckat mentorspro-
gram är att arbeta med att stärka kvinnors självkänsla och personliga varumärke. En 
annan förutsättning är att det finns en stark motivation hos deltagarna. Mentorerna 
kommer att utbildas i vad det innebär att vara mentor men också i kulturkompetens. 
Under gruppmötena behandlas ämnen som adepterna själva lyft fram som viktiga att 
fördjupa sig i, de kommer också att prata om hur viktig yrkesidentiteten är i Sverige, 
för att nämna några teman. Projektledaren Mia Norling lyfter fram att projektets styr-
ka är de mjuka värdena kopplat till arbetslivet. En farhåga hon har för projektet, är att 
tiden är för knapp för att hinna nå på djupet. Deltagarna kommer sammanlagt att träf-
fas under 3 timmar vid 5 tillfällen. Mia Norlings bedömning är att ett sådant här pro-
jekt skulle behöva rulla i upp till ett år för att verkligen nå framgång. Projektet är i 
förstudiefasen varför det ännu inte går att utvärdera några resultat.  

Ett annat pågående mentorsprogram drivs i Växjö och är ett samarbete mellan Rotary 
och arbetsförmedlingen. Även detta riktar sig till utrikes födda akademiker, men i det 
här fallet är målgruppen både män och kvinnor. Projektet har varit väldigt framgångs-
rikt och många har kommit ut i arbete så här långt, mycket tack vare ett stort ideellt 
engagemang från Rotarys medlemmar som tagit sig an adepterna. +MENTOR ska 
senare besöka projektet för att få lära mer och få inspiration inför framtiden.  

Dessa två projekt har flera gemensamma nämnare med +MENTOR, vi ser därför 
framemot ett fortsatt erfarenhetsutbyte med dessa aktörer framöver. 

MÅLSÄTTNING MED FÖRSTUDIEN 
Målsättningen med förstudien var att undersöka vilka möjligheter och behov som 
finns av ett mentorsprogram med tydlig innehållsprofil som riktar sig till utrikes födda 
kvinnor och mentorer som är kvinnor på ledande befattningar. Utifrån den research 
som gjorts finns det inga liknande program för målgruppen. Vi tror att ett mentorspro-
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gram där både adepter och mentorer utvecklas genom kunskaps- och relationsutbyte 
men också genom gemensamma föreläsningar som kommer båda parter till gagn, är 
ett viktigt komplement till befintliga sysselsättningsinsatser. Vidare är läget på ar-
betsmarknaden en viktig drivkraft då det finns ett stort behov av kompetens hos ar-
betsgivarna samtidigt som den kompetens som finns hos en mängd arbetssökande inte 
tas tillvara eller ”hittas”. Under en intervju sa en adept ”I mitt land var jag någon, i 
Sverige är jag inte värd något”. Det är en känsla som delas av flera av adepterna, och 
det vill vi ändra på.  

Ytterligare en målsättning med förstudien var att identifiera vilka potentiella adepter 
och mentorer som finns, och om det finns ett intresse hos de berörda. Efter att ha dju-
pintervjuat 30 personer från respektive grupp kan vi med glädje konstatera att det 
finns en klar vilja hos i stort sett alla deltagare. Sammanlagt finns nu en ”bank” med 
30 potentiella par, som gärna vill delta i +MENTOR. Viljan att delta anser vi är en 
förutsättning för att gå vidare med projektet.  

Den slutgiltiga målsättningen för förstudien har varit att arbeta fram ett skelett för 
programupplägg vi tror passar både adepter och mentorer. En viktig del är att det finns 
ett tydligt och konkret upplägg och att alla deltagare vet ungefär vad som kommer att 
förväntas av dem. Ömsesidigheten är också en aspekt som är viktig. Inte bara adep-
terna ska lära sig mer om näringslivet och vilka möjligheter som finns, även mento-
rerna ska genom relationen få en ökad kunskap om vad som gäller på andra platser i 
världen och få med sig nya perspektiv och kontakter. Intresset av att få lära av varand-
ra har visat sig stort: Det här kommer ge mig helt nya kunskaper, säger exempelvis en 
chef i offentlig sektor. En annan mentor understryker vikten av att visa nya vägar för 
de kvinnor som nyss kommit till Sverige: Det är viktigt att få nycklar till kulturen som 
gör att man förstår. Hur ska man veta vad man ska önska om man inte vet vad som är 
möjligt?”. 
Utöver den professionella dimensionen i programmet, finns alltså även  
en kulturell och mellanmänsklig sådan.  

Det långsiktiga målet är givetvis att få genomföra ett projekt där vi kan vidareutveckla 
mentorprogrammet och testa ett pilotprojekt i skarpt läge. Om +MENTOR blir verk-
lighet kommer nya kontaktvägar att skapas och nya arbetstillfällen att öppnas för ad-
epterna. Företag och organisationer kommer att få möjligheter att anställa kompetenta 
högutbildade kvinnor med unika erfarenheter. Både verksamheter och människor 
kommer att växa. Dessutom skapas goda förebilder för andra utrikes födda kvinnor 
och tjejer. Vi vill visa att det går att få ett bra jobb i Sverige, oavsett vilket land du är 
född i.   
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SÅ HAR VI GÅTT TILLVÄGA 
Efter research och erfarenheter från andra program blev vi stärkta i våra antaganden 
att det finns ett behov av ett program med en tydlig och konkret profil och ett styrt 
upplägg. Finns det en färdig form är den lättare att utvärdera vilket gör upplägget 
mätbart mot mål. Upplägget är som följer:  

Varje par ses vid tio tillfällen under ett år. Vid varje möte finns ett tema som paret ska 
utgå från. Utöver dessa tio träffar kommer samtliga att ses tillsammans vid fyra semi-
narier där både mentorer och adepter utbildas och utvecklas inom ett bestämt ämne. 
Exempel på ämnen som kommer att tas upp på de gemensamma seminarierna är 
kvinnohistoria, kulturkompetens och hur man jobbar med det personliga varumärket. 
Det här förslaget till upplägg med mötesteman och utbildande seminarier uppskatta-
des av både mentorer och adepter, då det annars kan finnas en viss osäkerhet kring 
vad man ”egentligen ska göra” när man ses.  En av mentorerna vi träffade sa: Det 
måste finnas konkreta och tydliga riktlinjer för att jag ska tycka att det är meningsfullt 
att ställa upp som mentor. 

Den kravprofil vi tog fram för de kvinnor vi ville intervjua såg ut så här: 

Adepter:  
Kvinnor med utländsk bakgrund som 

• Har akademisk utbildning och/eller erfarenhet från kvalificerade jobb i sitt 
hemland. 

• Vill utvecklas och söka utmaningar. 
• Kan kommunicera på svenska. 

Mentorer: 
Kvinnor som är etablerade och framgångsrika i sina verksamheter och som  

• Ser möjligheter att lära nytt 
• Är beredda att dela med sig och avsätta tid 
• Ser potentialen att rekrytera 

Efter detta började vi söka i våra respektive nätverk efter rätt deltagare. Vi skapade en 
intervjuguide att utgå från vid intervjuerna och det viktigaste var att identifiera en po-
sitiv inställning till +MENTOR. Sammanlagt har 60 kvinnor runtom i länet intervju-
ats, 30 mentorer och 30 adepter. Dessa ingår nu i en ”bank” som sedan blir utgångs-
punkten vid ett eventuellt genomförandeprojekt. Där kommer cirka 12-15 par med 
starkast potential att väljas ut.  Det finns stor variation på kompetensområdena hos 
kvinnorna vilket skapar en spännande dynamik. Bland adepterna har vi funnit minist-
rar, jurister och arkitekter för att nämna några. Även mentorerna har olika positioner, 
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och då bland annat som näringslivschefer, bankdirektörer, egna företagare och förfat-
tare.  

RESULTAT 
Resultatet från intervjuerna med mentorerna är sammanfattat i punktform nedan: 

• De flesta önskar men har ingen relation till kvinnor med utländsk bakgrund. 
• Intresset att lära sig om kulturella skillnader är mycket stort, det utvecklar 

mentorerna både som ledare och personer. 
• Det är viktigt att projektet har en tydlig struktur och ett konkret innehåll för att 

man ska vilja ta sig tid. Tid är en bristvara hos alla. 
• Det är viktigt att adepterna kan kommunicera på svenska. 
• Några har föreslagit att en grupp på arbetsplatsen delar ansvaret för adepten 

under praktikperioden. 
• I stort sett alla är positiva till att delta i projektet, erbjuda praktik och dela med 

sig av sitt nätverk. 

Resultatet från intervjuerna med adepterna är sammanfattat i punktform nedan: 
• Samtliga adepter är positiva till en adept-mentorsrelation. 
• Mer än hälften saknar kontakter med svenska kvinnor eller har svenska bekan-

ta. 
• Många saknar körkort. Det kan försvåra rörelsefriheten till och från möten, 

dock inget hinder för att delta eller vara med i programmet.  
• Flera lyfter fram att språket är viktigt.  
• Flera upplever det svårt att få ett jobb då de saknar nätverk och kontakter. 
• Vill bli respekterade för sin kompetens och inte bedömda utifrån att de har slö-

ja.  
• Längtar efter nya möjligheter, erfarenheter, kunskap och en ny chans. 
• Positiva till erfarenhetsutbyte då de har mycket att ge och bidra med i projek-

tet.  

Förstudiens resultat är sammanfattat i punktform nedan: 
• Pekar på att +MENTOR ger förutsättningar för ett mentorsprogram som inte 

finns på marknaden idag.  
• Skapar förutsättningar att vidareutveckla mentorsprogrammet. Styrkan är kraf-

ten i deltagarnas vilja att delta i upplägget. 
• Etablerat en mentors- och adeptbank med 30 potentiella +MENTOR -par.  
• Undersökt vilket koncept som bedöms vara vinnande utifrån nuvarande pro-

gramutbud. I utformandet har vi också utgått från våra egna personliga och 
professionella erfarenheter av andra mentorsprojekt och hur man får ett arbete. 
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• +MENTOR kommer att ha 10 träffar under ett år med ett mötestema som ger 
adept- och mentorsparen verktyg under sin gemensamma utvecklingsresa. Ut-
över det, 4 kunskapsintensiva seminarier/föreläsningar som är gemensamma 
för samtliga deltagare. Syftet med dessa träffar är dessutom att stärka relatio-
ner med andra adepter och mentorer som deltar i programmet. 

• Banat väg för nätverk och praktik hos mentorerna. 

DET HÄR VILL VI I FRAMTIDEN  
Vi vill skapa ett länstäckande fungerande och strukturerat mentorsprogram där både 
mentorer och adepter utvecklas såväl personligt som yrkesmässigt. I förlängningen 
hoppas vi att konceptet kan växlas upp ytterligare och bli ett nationellt gångbart men-
torsprogram där utrikes födda kvinnors kompetens blir den resurs den bör vara på den 
svenska arbetsmarknaden. Vi tror på människans förmåga att öppna dörrar för varand-
ra, och viljan är stor hos deltagarna: Jag brinner för att vi ska få in dessa människor i 
arbetslivet, säger en kommunchef och mentor. Med sådant engagemang i ryggen har 
projektet mycket goda förutsättningar att skapa förändring. 

Steg ett i den processen är att få testa detta i genomförandeprojekt där programmet 
kan utvecklas och specificeras. Även logistiska frågor måste lösas. Det ska vara en låg 
tröskel för paren att mötas, men i ett projekt som spänner över hela länet kan det bli 
en utmaning. För att projektet ska bli smidigt behövs det mer tid och resurser för att 
lösa den här typen av praktiska frågor.  

Valbona Shala och Eva Wikner Grahnström 
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BILAGOR 

Bilaga 1.  

Projektet i bilder. 

Ett axplock från förstudiens träffar finner du nedan!  

!  

!9



!                                

!  

!  

!10



!  

!11



Bilaga 2. 

Intervjuguide. 
FRÅGOR - ADEPT 

Frågor avser en förstudie gällande möjligheter att genomföra +MENTOR som ett pi-
lotprojekt i skarpt läge.  

+MENTOR är ett länsövergripande, tillväxtskapande näringslivsprojekt för kvalifice-
rade kvinnor med utländsk bakgrund och professionella yrkeskvinnor som är etable-
rade på den svenska arbetsmarknaden.  

+MENTOR vill synliggöra och stärka kvinnor med utländsk bakgrund och ta tillvara 
på den potential de representerar i rekryteringssammanhang och eget företagande.  

Namn  
Ålder 
Familj 
Ursprungsland 
Bostadsort 

När och varför kom du till Sverige? 
• Berätta 

Jobbar du eller söker du jobb? 
• Berätta 
• Vad har gått bra  
• Vad har inte gått bra 
• Vad har du lärt dig 

Vilka attityder möter du? 
• Positivt 
• Negativt 
• Varför 

Finns det utmaningar i det svenska samhället som är svåra att förstå? 
• Berätta 

Hur har du lärt dig svenska? 
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Bakgrund, utbildning och yrkeserfarenheter 
• Vilken utbildning har du? 
• Vad har du arbetat med - yrkes-/kompetensprofil? 
• Beskriv vilken typ av bransch, företagets storlek och verksamhetsområde 

Vad skulle du vilja jobba med? 
• Anställning? 
• Egen företagare? 
• Inom vilket område/bransch? 
• Hur tänker du göra för att ta dig dit? 
• Vad hindrar? 
• Vad hjälper/ger möjligheter? 

Intressen/fritid 
• Vad är du intresserad av? 

Nätverk/kontaktytor 
• Vilka människor träffar du i din vardag? 
• Känner du/har du kontakt med svenskar? 

Har du kontakt med svenska kvinnor? 
• Om ja - beskriv 
• Om nej - varför inte 

Har du fått stöd/hjälp när du sökt jobb? 
• Om ja - av vem, beskriv dina erfarenheter (positivt/negativt) 
• Om nej - varför inte? 

Hur skulle du se på att få en svensk mentor? 
• Om positiv - beskriv  
• Om negativ - beskriv 
• Vilka fördelar ser du 
• Vilka nackdelar ser du 

Vilken nytta skulle du ha av att lära dig mer om kulturella skillnader? 
• Ökad medvetenhet om skillnader och likheter i samhälle, jobbsammanhang och pri-

vatliv 
• Lära dig mer om kulturella skillnader och ”tabubelagda” områden 
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Vilken nytta skulle du ha av att ingå i ett kvinnligt nätverk med andra professio-
nella mentorer och adepter med utländsk bakgrund som har akademisk utbild-
ning eller erfarenhet från kvalificerat jobb i sitt hemland? 
• Som kommunicerar på svenska 
• Vill utvecklas och söker utmaningar 

Hur ser du på att ingå i ett mentorprojekt under ett år? 
• Avsätta tid för cirka 10 möten under ett år? 
• Delta i cirka fyra seminarier där du lär dig mer om kulturella skillnader och svensk 

kvinnohistoria 
• Hur ser du på att resa 2-3 mil för att träffa din mentor och delta i seminarier 

Vad kan du dela med dig av? 
• Ny kunskap och andra perspektiv 
• Annat 

Vad tror du att du kan få genom att delta? 
• Ny kunskap 
• Nätverk 
• Medvetenhet om svenska värderingar 
• Annat 

FRÅGOR - MENTOR 

Frågor avser en förstudie gällande möjligheter att genomföra +MENTOR som ett pi-
lotprojekt i skarpt läge.  

+MENTOR är ett länsövergripande, tillväxtskapande näringslivsprojekt för kvalifice-
rade kvinnor med utländsk bakgrund och professionella yrkeskvinnor som är etable-
rade på den svenska arbetsmarknaden.  

+MENTOR vill synliggöra och stärka kvinnor med utländsk bakgrund och ta tillvara 
på den potential de representerar i rekryteringssammanhang och eget företagande.  

Namn  
Ålder 
Familj 
Bostadsort 
Jobbort 

Bakgrund och yrkeserfarenheter 
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• Företag/organisationer? 
• Egen företagare? 
• Politik? 

Företag/bransch  
• Storlek, organisation 
• Verksamhetsområde 

Befattning 
• Chef med medarbetaransvar 
• Yrkes-/kompetensprofil 

Intressen/fritid 
• Specialområden 

Rekrytering 
• Lätt eller svårt att rekrytera 
• Inom vilka områden, kompetenser 
• Finns utrikesfödda i organisationen 
• Hur ser du på att rekrytera person med utländsk bakgrund 

Vilka nätverk ingår du i? 
• Yrkesnätverk? 
• Privata nätverk? 

Har du kontakt med kvinnor med utländsk bakgrund? 
• Om ja - beskriv 
• Om nej - varför inte 

Har du varit mentor? 
• Om ja - beskriv dina erfarenheter (positivt/negativt) 
• Om nej - varför inte? 

Hur skulle du se på att vara mentor åt en kvinna med utländsk bakgrund? 
• Om positiv - beskriv  
• Om negativ - beskriv 
• Vilka fördelar ser du 
• Vilka nackdelar ser du 

Vilken nytta skulle du ha av att lära dig mer om kulturella skillnader? 
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• Ökad medvetenhet om skillnader och likheter i samhälle, jobbsammanhang och pri-
vatliv 

• Lära dig mer om kulturella skillnader och ”tabubelagda” områden 

Vilken nytta skulle du ha av att ingå i ett kvinnligt nätverk med andra professio-
nella mentorer och adepter med utländsk bakgrund som har akademisk utbild-
ning eller erfarenhet från kvalificerat jobb i sitt hemland? 
• Som kommunicerar på svenska 
• Vill utvecklas och söker utmaningar 

Hur ser du på att ingå i ett mentorprojekt under ett år? 
• Avsätta tid för cirka 10 möten under ett år? 
• Delta i cirka fyra seminarier där du lär dig mer om kulturella skillnader och svensk 

kvinnohistoria 
• Hur ser du på att resa 2-3 mil för att träffa din adept och delta i seminarier 

Vad kan du dela med dig av? 
• Nätverk 
• Praktikplats 
• Förebild 
• Annat 

Vad tror du att du kan få genom att delta? 
• Ny kunskap 
• Behövd kompetens 
• Annat 
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