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Vad är mentorprogram?

Interna mentorprogram

Internt mentorprogram eller fadder-
program drivs vanligen i ett stort 
företag eller i en stor organisation. 
En yngre medarbetare får en äldre 
mer erfaren person inom samma yrke 
i företaget som mentor. 
 Adeptens framgång i företaget är 
fokus i adept/mentor-relationen. Ofta 
är adept/mentor-grupperna större än 
i externa mentorprogram och inne-
håller vanligen inte delar som t. ex. 
seminarier och studiebesök. Oftast 
är inte programmet lika strukturerat 
som i externa och internationella 
mentorprogram. 

Externa mentorprogram

Externa mentorprogram genomförs 
med adepter från olika företag och 
organisationer. Mentorerna kom-
mer också från ett f lertal företag. 
I externa mentorprogram eftersträvas 
mångfald i alla avseenden t. ex. etni-
citet, kön, ålder, yrke. Nätverk med 
många olika kontakter skapas. Adep-
tens bakgrund, nuläge och framtid 
styr valet av mentor. Mentorn kan 
vara yrkesspecifik eller komma från 
ett annat yrkesområde. Programmet 
pågår under en bestämd tid och är 
strukturerat med innehåll efter en 
modell för mentorprogram. Deltagar-
gruppen är vanligen inte större än 
12 personer.   

Individuella mentor- 
program

Individuella mentorprogram innebär 
att adepten inte ingår i en grupp. 
Dessa personer ingår i ett special-
designat program som inte bygger 
på gruppdynamik. Vanligen börjar 
det med organisations coaching 
under några månader. Därefter väljs 
en mentor på samma sätt som i det 
externa mentorprogrammet. 
 Strukturen i programmet avseende 
tid och innehåll t. ex. seminarier och 
nätverk är också densamma som i ett 
externt mentorprogram.

Internationella mentor-
program

Internationella mentorprogram kan 
bedrivas i stora företag med verk-
samhet i andra länder. Det blir som 
ett internt mentorprogram men 
med internationellt inslag. Det kan 
också vara ett externt mentorprogram 
med deltagare från t. ex Europa, där 
mångfalden blir ännu större avseende 
deltagarna såsom nationalitet, religion, 
språk, företag. Mentorerna kom-
mer också från olika länder. Det är 
viktigt att ha ett genomtänkt syfte 
när dessa program designas avseende 
både målgrupp och innehåll. Men 
samma vikt läggs vid tidsperspektiv, 
val av mentor, nätverk, seminarier, 
studiebesök etc.
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Stiftelsen Minervas genomförande av mentorprogram 

Minerva har bedrivit mentor- 
program sedan 1992 med inrikt-
ning mot ledarskap och mångfald. 
De första mentorprogrammen riktade 
sig till kvinnliga ledare i Dalarna som 
behövde utöka sitt nätverk. Program-
men fortgår och nätverken lever 
vidare idag. Mentorprogrammen har 
varit och är externa, individuella och 
internationella. Från att ha verkat i 
Dalarna har Minervas verksamhet 
också utvecklats till mentorprogram 
i Europa bl. a. entreprenörer på Bal-
kan och mentorprogram för kvinn-
liga chefer i forna Östeuropa med 
mentorer  från stora delar av Europa.
 Individuella program på lokal 
nivå, externa program på regional 
nivå och internationella program 
som EU-projekt med deltagare från 
upp till 14 länder. Samtliga program 
har haft ledarskap och mångfald som 
ledstjärna.
 1998 startade det första mentorpro-
grammet Maria för invandrade kvin-
nor med akademisk bakgrund. Det 
följdes av flera program eftersom  
resultaten uppnåddes. 99% av dem 

som deltagit genom åren har lyckats 
hitta ett arbete som motsvarar deras 
yrkesbakgrund.
 I den här broschyren koncentrerar 
vi oss på Minervas mentorprogram 
för arbetssökande personer med 
utomnordisk härkomst. Mentorpro-
grammet ingår i ett treårigt Interreg 
projekt tillsammans med Trondheim 

Kommune. Projektet bygger på 
Minervas mångåriga erfarenhet av 
mentorprogram för olika målgrup-
per och på Trondheim Kommunes 
mentornätverk för arbetssökande i 
kommunen.  
 Deltagarna i Minervas mentorpro-
gram representerar stor variation i 
mångfald och spridning i olika yrken. 

De är en resurs för svenskt arbetsliv 
och dess utveckling, samtidigt som 
deltagarna framstår som förebilder 
för integration i arbetslivet.
 Minervas modell för mentorpro-
gram kan användas till många olika 
målgrupper. Varje målgrupp får ett 
specialdesignat program men grund-
modellen är densamma. 

Odysseus och Penelope ur den grekiska  
mytologin hade en son som hette Tele-
machos. När Odysseus reste ut på långa 
resor, överlät han sin sons uppfostran på 
sin vän Mentor. (Penelope hade tydligen 
annat att göra…) 

”Mentor” betyder klok rådgivare och den 
som tar del av kunskaperna kallas ”adept”. 

Våra adepter kommer från stora delar av världen.
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Jobbcoaching

Praktik 
Arbete 
Studier

Språkträning

Nätverk

Adept
Mentor

Seminarier 
med arbets-

inriktning

Evaluering 
Forskning

Stiftelsen Minervas mentorprogram  
för arbetssökande invandrade kvinnliga akademiker
Minervas modell för mentor-
program för invandrade arbets-
sökande är anpassat till del-
tagarnas behov vilket kan 
variera mellan olika projekt. 
Sammansättningen i gruppen 
har stor betydelse, därför strä-
var Minerva efter att ha varia-
tion av yrken och ursprung för 
att stimulera gruppdynamiken.

Framgångsfaktorer   
•	 Mentorprogrammet är flexibelt 

vilket innebär att adepten kan ha 
flera aktiviteter på gång samtidigt 
t. ex. studier, praktik, arbete 
vilket också kan variera under 
projekttiden. Programmet pågår 
under ett år.

•	 Matchningen mellan adept och 
mentor sker med stor noggrannhet 
och följs upp. Mentorn står för 
den yrkesspecifika inriktningen.

•	 Den individuella jobcoachingen 
hjälper adepten att hitta nya vägar 
och att fokusera på de positiva 
drivkrafterna.

•	 Seminarierna är inriktade mot ett 
arbetsliv i ledande befattning.

•	 Nätverken som skapas mellan 
adepterna, tidigare adepter, 
adepter och mentorer och inte 
minst genom Minervas eget nät-
verk är kontakter som är lång-
variga och värdefulla.

•	 Adepternas starka motivation till 
utveckling och till att hitta ett  
lämpligt arbete.

Som arbetssökande invandrare bedöms 
sällan den individuella kompetensen 
och de personliga egenskaperna av 
rekryterare. I mentorprogrammet 
läggs stor vikt vid praktisk träning i 
att presentera sig muntligt och skrift-
ligt för olika sammanhang.
 Till viss del sker deltagarstyrning 
i form av fördjupning i seminariernas 
inriktning och kontinuerliga utvär-
deringar görs för att utveckla inne-
hållet. Utveckling sker också genom 
de externa följdforskarna som är 
knutna till projektet.
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”

Eva Martinsson
Director HR, IT and Communication                            

Dellner Couplers AB

Den enda kvinnan  i koncernledningen.                                                     

Helmi Redin
Byggnadsingengör  inom väg & vatten, 
Venezuela.

Fastighetsmäklare, USA.     

Projektledare                  

Det är en förmån att få vara mentor

Eva och Helmi kände, redan vid 
första träffen, att personkemin 
stämde trots att den ena är 
pratsam och livlig och den andra 
lyssnade och lugn. 

Helmi: ”Jag uppskattar att du är så 
konkret i diskussioner, kommer till-
baka till kärnan och kan samman-
fatta. Själv pratar jag fort, högt och 

mycket, men jag försöker kontrollera 
mig. I Venezuela tycker man det är 
pinsamt om det blir tyst”.  
 De berättar om skillnaderna i synen 
på produktivitet. Eva är produktiv och 
ansvarsfull i arbetet. I Venezuela lägger 
man lika stor kraft på att umgås 
på fritiden, men den svenska synen 
på arbete passar Helmi bättre. Evas 
modell för att hitta balans i livet är 

Helmi Redin och Eva Martinsson

”höga krav i jobbet och en mer kravlös 
fritid”. Helmi imponeras av Evas kapa-
citet att använda tiden rätt och att med 
hjälp av tekniken kunna utnyttja små 
stunder till att kommunicera.
 Eva: ”Jag kommer att ha stor nytta 
av att prata med en kvinna som har 
erfarenhet av ingenjörsyrket i Latin-
amerika för att vi ska öppna kontor 
i Brasilien. På våra åtta kontor i 

världen träffar jag bara män inom 
industrin. Nu får jag chans att få ett 
kvinnligt perspektiv på kulturella 
skillnader i arbetslivet och du kan 
vara min mentor istället”. 
 Helmi berättar att det betydde 
mycket när Eva förklarade sin syn på 
hur arbetsgrupper bör vara samman-
satta – nämligen att alla behövs med 
sina olika personligheter och yrkes-
kunskaper. Det tankesättet hjälpte 
Helmi att få en bättre självkänsla.
 ”Det är första gången jag är 
mentor”, säger Eva. ”Jag växer själv 
genom att hjälpa någon annan. Det 
är en förmån att få vara mentor till 
Helmi”. 
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”Allt är möjligt om man bara försöker

Jörgen är imponerad av Wei- Weis 
drivkraft att utveckla sin affärs-
idé samtidigt som hon studerar 
svenska, deltar i mentorprogram-
met och är småbarnsmamma. 

Wei-Wei säger att  det är naturligt för 
henne, eftersom hon var van att jobba 
hårt i Kina och att ha ett högt studie-
tempo med stor konkurrens. Wei-
Wei använder Internet för att sälja 
festklänningar som sys i Kina. Det 
tar bara tre till fyra dagar med brev 
från Kina, så det geografiska avståndet 
är inget hinder för hennes affärsidé. 
”Allt är möjligt om man bara försöker”, 
säger Wei-Wei.
 I Kina är det tydliga hierarkier mel-
lan yngre och äldre, mellan chefer och 
anställda och mellan olika yrkeskate-
gorier. Wei-Wei berättar om olika 
situationer där kulturella skillnader 
blivit tydliga. Det är intressant för 
Jörgen eftersom han var involverad i 
ett projekt med att utbilda kinesiska 
ledare inför etablering i Sverige. 
 Vid deras möten har de  bl. a. pratat 
om skillnader i syn på utbildning. I 
Kina är naturvetenskap och logiskt 
tänkande prioriterat och Jörgen har 
arbetat med beteendevetenskapliga 
ämnen som ledarskap, organisations-

utveckling och chefsstöd. ”I Kina 
frågar ingen vad man vill, fokuset 
ligger på att studera, utan att man 
får välja själv” säger Wei-Wei.
 Tidigare tyckte hon att det var 
viktigt att arbeta i ett stort, känt, 
internationellt företag i karriären. Nu 
väljer Wei-Wei den för henne bästa 
vägen till karriär.

Jörgen fältsjö 
Verksamhetsledare Dalacampus,  
Högskolan Dalarna.

Ledarskapsutvecklare

Wei-Wei Feng
Marknadsforskare

International Business Marketing, 
Sverige

Magisterutbildning i Statistik, Sverige

Civilingenjör inom Byggnadsekonomi, 
Kina                      Wei-Wei Feng och Jörgen Fältsjö
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”Jag har fått bekräftelse på att jag gör rätt

Teresa berättar att  när hon 
mötte Ulla imponerades hon av 
Ullas breda yrkesbakgrund och 
hur hon kombinerar olika yrkes-
erfarenheter och hela tiden 
utvecklar sin kompetens.

Teresa och Ulla har pratat en del om 
yrkesrollen som sjuksköterska, men 
även språkliga aspekter inom yrket 
t. ex. skillnaden mellan sekretess och 
tystnadsplikt. Ulla är också sjuk-
vårdsbefäl inom Försvarsmakten och 
bjöd in Teresa att delta i en kurs i 
traumatologi där Teresa fick se prov 
på Ullas ledarskap.
 I Vitryssland har man samma yrke 
hela livet och Ulla blir en verklig 
förebild för motsatsen. Teresas mål 
är att kombinera sjuksköterskeyrket 
med ekonomi. Teresas dröm sedan 
barndomen har varit att arbeta inom 
vården. Ulla bekräftar hur Teresas 
personlighet med en stor förmåga 
att lyssna och att iaktta är en stor 
tillgång i det kommande yrket. 
”Jag har fått bekräftelse på att jag gör 
rätt”, säger Teresa.

Ulla Allard   
Chef på vårdcentral. Sjuksköterska. 
Vårdlärare.  

Ledarskap- och organisationsutvecklare   

                        

Teresa Wentli 
Sjuksköterskestuderande 

Ekonomutbildning, Internationella  
affärer, Vitryssland

Banktjänsteman

Ulla Allard och Teresa Wentli
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Nätverk i mentorprogrammet

År 2007 tog jag magisterexamen 
inom Europeisk Socialpolitik och 
mitt examensarbete handlade 
om invandrade kvinnors inte-
gration på den svenska arbets-
marknaden.

Resultatet av undersökningen gav 
mig inte så stort hopp. Det visade sig  
att bara två av tio kvinnor lyckades 
hitta ett arbete relaterat till sin yrkes-
utbildning. Dessa två lyckades, för 
att de hade skaffat sig ett fungerande 
nätverk i Sverige. Hur fixar man det 
om man nyss har flyttat till Sverige? 
Jag hittade svaret i mentorprogram-
met i Minerva.
 Programmet hjälper oss att bygga 
upp ett fungerande nätverk på olika 
nivåer och dessutom får vi en mentor 
inom vårt yrkesområde.
 Mentorprogrammet i Minerva har 
hjälpt mig att definiera konkreta mål 
inom mitt yrke, att kunna se mina 
förmågor från ett annat perspektiv 
och framförallt att stärka mitt själv-
förtroende.
 I mentorprogrammet är vi en väl 
fungerande grupp där jag trivs bra 
och jag har lärt mig väldigt mycket 
av mina kamrater. På seminarierna 
har vi fått orientering och informa-

tion som har hjälpt oss att bredda 
kunskapen bland annat i det svenska 
språket, arbetslivet och kulturen.
 Jag är så glad och tacksam att jag 
fick vara med i programmet där jag 
dessutom har skaffat vänner för livet.

Elena Frid

Elena Frid
Magisterexamen Europeisk Socialpolitik, 
Sverige

Språklärare

Kommunikations- och  
Informationsteknologi, Storbritannien 

Kandidatexamen i Kommunikations- 
och Medievetenskap, Mexiko

Journalist

Elena Frid
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Tidigare adept och nu mentor.

Mitt yrkesliv i Sverige var lite 
trögt i början men jag ville 
arbeta inom mitt yrkesområde 
och min strategi var tydlig. Jag 
såg min bakgrund, min utbild-
ning, mina yrkeserfarenheter 
och mina personliga egenskaper 
som värdefulla. 
Genom Minervas mentorprogram 
fick jag en mentor med samma 
specialisering som jag själv har inom 
miljöområdet. Min mentor var en 
bra referent för mig när jag sökte 
arbete i Dalarna. Det var början till 
mitt professionella nätverk, där även 
andra adepter inom miljöområdet 
ingår. Jag har dessutom yrkeskon-
takter  i Indonesien som är mycket 
intressanta för framtida samarbete 
inom miljöarbetet.
 Jag har hela tiden försökt tänka 
positivt och jag ser nu att jag fått lön 
för mödan. Jag har ett arbete som 
jag trivs mycket bra med och som är 
meningsfullt där allt handlar om vår 
framtida miljö.
 Nu är jag själv mentor till en agro-
nom och jag känner att jag har vär-
defulla erfarenheter, som jag gärna 
delar med mig av.

Melviana Hedén

Melviana Hedén
Utvecklingsingenjör Falu Energi och 
Vatten, Falu kommun

Miljöingengör, Tekniska kontoret,  
Ludvika kommun

Miljökonsult 

Master of Science i Miljöteknik, KTH, 
Sverige

Assessments and Management of 
Enviromental Pollution, Belgien

Bachelor of Science i Agronomi,  
Indonesien

Melviana Hedén
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THE KVINFO INTERNATIONAL 

CONFERENCE:

“MENTORING AND NETWORKING”

The Danish organisation, KVINFO is a
 very successfu

l “m
entoring” 

organisation operating in Denmark. Their 
target group is 

immigrant women and, as fro
m this y

ear, a
lso men. Their m

entor 

network model acts 
as a model for several organisations in the 

Nordic countries and also for the methodology employed by 

Trondheim Kommune. 

conference. It was, of course, a great opportunity for them to 

share their e
xperiences of th

eir co
llaboration in the project. 

The 

programme 
and 

video 
recordings 

are 
available 

on 

http://m
nv.kvinfo.dk

The project 
management groups and research-worker, Anne 

Jurberg, also went to
 Århus to

 meet Professor La
rs H

olmboe. La
rs 

has made a study of international communication in interactio
n 

with the effects 
of mentoring and how this affects 

working life
.

THE MIA PROJECT - MID-TERM

FOLLOW-UP

The MiA project 
proceeds entirely according to plan. The 

methodology prescrib
ed for the Minerva Mentor programme 

stip
ulates th

at th
e mid-term follow-up take place approximately 

halfway through the programme. Project m
anagers a

nd mentors 

from the Trondheim Kommune local authority partici
pated 

together with Minerva’s own mentees and mentors 
in the 

conference at Tällberg. 

One mentor in the MiA project, 
Melviana Hedén, an engineer 

employed at th
e local energy/water co

mpany, Falu energi och 

vatten, had previously taken part a
s a mentee in the Minerva 

MARIA project, 
as had Larissa

 Zuravskaja, Kerstin
 Lundmark 

and Edith Platbardis. 
They all visite

d the conference to talk 

about their 
positiv

e experiences of previous mentoring 

programmes.

The mentors a
lso spent so

me tim
e in focus groups analysing the 

best w
ays to

 act a
s ambassadors in

 order to
 promote the MiA 

project 
in the business 

community and the public 
sector. 

Productiv
e business 

clusters 
were also formed during the 

conference. Anne Jurberg fro
m the University

 of Trondheim took 

part in her capacity
 as research worker; she followed the 

processes and conducted interviews with both mentors and 

mentees.

News Le
tter
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The main purpose of the 

programme 
was 

to 
give 

mentees 
and mentors 

the 

opportunity to review their 

work. But project 
managers 

and the local job centre in 

Falun also got an opportunity to 

check up on objectiv
es and 

success factors. 
One day was 

earmarked for an exchange of 

ideas and experiences between 

the Norwegian and Swedish 

mentors.

Joakim Quresmini Arbets-

förmedlingen och Kristi
na Nasenius 

Karste
n Solvang, Mårten Fiskvik, Tor-Arne Alseth, Arve-Henning Solvang

Mentor Birgitta Lindkvist 
talking

to mentee Patrycja Stopka

Melviana Heden, Edita Platbardis,

Larissa
 Zuravskaja

INTERREG CONFERENCE IN TRONDHEIM

People involved in the projects 

included in the Interreg programme 

held a two-day conference In 

Trondheim on 19 – 20 November. 

The idea of the programme was to 

provide a forum for th
ose involved in 

the projects 
to meet and exchange 

experiences. This was achieved by 

allowing each project to choose in 

advance another partner to meet 

during 
the 

conference. 

www.interreg-sverige-norge.com

On 21 - 22 November, 

KVINFO 
held 

an 

international conference in 

Copenhagen, 
to 

which 

partici
pants 

working with 

mentorship 
for 

many 

different groups ca
me fro

m 

all over the world. Among 

others, X
avier Prats M

onné, 

EU 
Director 

for 

Employment Policy, took 

part 
under the heading: 

“Im
migrant Women and 

the Future of Work in 

Europe”.  
Melba Marginson 

from Austra
lia talked about 

successes 
there 

using 

mentoring methods to
 build 

networks 
for 

immigrant 

women, m
ethods th

at have 

also led to real jobs in
 the 

community. 

The 
MiA 

management 

group, 
Arve.Henning 

Solvang 
and 

Marianne 

Lundberg, were also guest 

speakers 
during 

the 

Jessic
a Malmberg

leader Trondheim

Anne Jurberg

researcher Trondheim 

University
 

Marianne Lundberg
presenting the MiA-

project

MIA – A VARIETY OF QUALIFICATIONS 
INCREASES COMPANIES’ COMPETITIVE EDGE

Together with Trondheim Kommune, the Minerva Foundation 
applied in September 2008 for an Interreg Sweden – Norway 
project. The programme will run from 2007 to 2013 and aims at 
improving cross-border contacts between both industry and 
county authorities to promote mutual development and growth. 
The project was approved in December and is linked 
geographically to Gröna Bältet (the Green Belt). It is a cross-
region project in that the administrative regions of Dalarna and 
Sör Tröndelag are joint partners in the project. Mi stands for 
Minerva and A for Arbeid og Kompetanse (work and 
competence), the department of Trondheim local authority with 
which Minerva is collaborating. MiA can also be interpreted as 
standing for Mångfald i Arbetslivet (diversity in working life). 

The idea of the project is to develop and improve the practices 
and knowledge already existing both with Minerva and Arbeid og 
Kompetanse in the sphere of diversity. For many years, Minerva 
has been involved in the MARIA project, on work with immigrant 
women seeking jobs in Dalarna. But diversity is much more than 
mere ethnicity. The Trondheim local authority has developed 
practices for helping completely alienated and marginalized 
people into jobs. 

Participants are required to make a formal, written application 
and are also called for interview. Thus far, the result has been 
very good and some 90% of the participants have obtained 
jobs; the rest have gone on to higher education. 

Arbeid og Kompetanse in Trondheim have worked in a similar 
fashion with their Mentornettverk (mentor network). The 
difference is that all those, both men and women, who 
themselves contacted the Mentornettverk and were looking for 
work were allowed to participate. The groups are open-ended 
and can admit participants during the course of the programme. 
Their efforts have also yielded excellent results. The project is 
intended to develop the best practices and models for the target 
group and then disseminate the knowledge derived to job 
centres and job recruiting agencies both regional and nation-
wide and, hopefully, in follow-up projects, to the EU. 

MINERVA’S NEW INTERREG 
PROJECT, 2009-2011 

Minerva is working on a basic model,
which consists of a one-year mentor
programme but also includes a
number of other elements, such as:
networks, practical training, Swedish
working life, culture, equal
opportunities, coaching - individually
and in groups, and much more.
Participants are selected in
conjunction with the local job centre
and the Falun municipal authority.

Marianne Lundberg from
the Minerva Foundation, in
charge of project team

Arve Henning Solvang and Torhild at a meeting at Minerva in Falun

ment and growth achieved through joint activities, meetings in 
business clusters form a significant element. 

The mentors will act as “ambassadors” both regarding growth 
through diversity and in direct contact with companies. The 
project will be followed in detail by research students at 
Trondheim University. Continuous assessment of the process 
will be presented to the Interreg secretariat and in our News 
Letters. Professor Lars Holmbo of Roskilde/Århus University in 
Denmark, who has done some research on mentorship, will also 
follow its progress and make a contribution of experience and 
expert knowledge to the project. A preliminary “kick off”, 
arranged by the Jämtland County Administration in Östersund, 
took place in Åre on 3 February. All the projects included in 
Gröna Bältet were presented there.  

The mentor programme for job-seeking immigrant women in 
Dalarna has already commenced selection of participants and 
will run until April 2010, when preparations for Programme 
Number 2 in Dalarna will start. At the same time, Trondheim 
has started selecting and recruiting mentors for its 
Mentornettverk.  

Representatives from various county authorities will be invited 
to attend and both mentors and participants in the mentor 
programme will have an important part to play. 

Maria Norlin taking part in
the “kick-off” meeting in 
Falun in March 

The MiA project managers have met up 
both in Falun and in Trondheim and 
their next meeting will take place on 
17-18 March in Falun to mark the 
official start of the project with all the 
project managers assembled. A press 
conference with the media will take 
place in Minerva´s premises at 
Kyrkobacksvägen 8 in Falun. A number 
of seminars and conferences will be 
staged both in Dalarna and in 
Trondheim.

Kristina Nasenius,
Minerva, in charge of 
mentor programme

But, apart from the Programme running
over the three years of the project, the
project also includes several other
objectives. Spreading information on
methods is one important objective but
the contacts made between the mentors
in Dalarna and Sör Tröndelag are equally
important. The mentors will be selected
from various companies in the business
sphere and from the public sector. Each
selection is the result of very thorough
matching to achieve the best possible
outcome for the project. Since one of the
goals of the project is increased develop-

Minerva’s partners from Trondheim, Arve Henning and Torhild at a
meeting in Åre
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Programmet medverkar också till att utveckla nya 

nätverk som en viktig komponent till ett framgångsrikt 

yrkesliv.
Programmet pågår under ett år och ger stor möjlighet till 

såväl professionell som personlig utveckling. Innehållet 

är fokuserat mot arbetslivet.
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En investering för framtiden

Mentorprogrammet i MiA-projektet kar startat med 14 

deltagare som antagits i samråd med Arbetsförmedlingen 

och Falu Kommun. Nästa år antas ytterligare 14 

deltagare till MiAs andra menrorprogram. Yrken som är 

representerade bland deltagarna är ingenjörer, 

språkvetare, 
journalist, 

biomedicinsk 
analytiker, 

ekonomer, sekreterare, administratörer, projektledare, 

sociolog, agronom och lärare. Några har flera 

akademiska examina och några har studerat vid 

universitet i flera länder. 

De flesta har engelska som arbetsspråk förutom svenska. 

Matchningen av mentor och adept görs mycket noggrant 

och är yrkesspecifik. Mentorerna är både män och 

kvinnor varav några varit mentorer tidigare. Några f d 

adepter som är mentorer i programmet och som numera 

är i beslutsfattande positioner i samhället, har dubbel 

erfarenhet att förmedla som mentor. 

I maj hade programmet gemensamt seminarium för 

adepter och mentorer i Falun. Då fick mentorerna 

kunskap för sin roll som mentorer och mentor/adept 

paren fick möjlighet till samtal och att skriva ett avtal för 

sitt samarbete. 

MENTORPROGRAMMET
PÅGÅR I

MIA-PROJEKTET

Mentor Eva Martinson och adept Helmi Redin har möte i 

mentorprogrammet

Målet är att adepten ska 

hitta ett lämpligt arbete 

som motsvarar kompe-

tens, intressen och 

ambitioner. För vissa 

deltagare leder nya 

insikter till nytt yrke.

Universitetet/Högskolan i Sör Tröndelag har fått 

uppdraget att vetenskapligt följa projektet från start till 

slut. Dels ska samarbetet mellan projektpartners följas, 

men också utvecklingen i Minervas Mentorprogram och 

Trondheims Mentornettverk. Särskilt fokus kommer att 

riktas mot mentorerna som ambassadörer för sin 

kunskap som mentorer och hur de kan föra in den i sina 

respektive företag. Mentorerna kommer att ha egna 

möten i Dalarna och gemensamma seminarier och möten 

med mentorer från Trondheim.

Den 3-4 juni hade projektledningen möte i Trondheim 

med forskarna professor Edgar Martinsen och lektor 

Kristin Viggen från HUSK för att lägga upp riktlinjerna för 

utvärderingen.

Edgar Martinsen och Kristin Viggen

Stiftelsen Minerva är ett regio-
nalt kunskapscentrum för kvin-
nor och män i Dalarna. Stiftelsen 
har förankring i stora och små 
företag, fackliga, politiska och 
offentliga organisationer. 
Minerva är inte vinstdrivande och 
ett okonventionellt arbetssätt präg-
lar verksamheten. Minerva arbetar 
med ledarskap och utveckling i 
mentorprogram, genom informa-
tion, genom att bygga nätverk och 
genom att bedriva projekt.
 Minerva ser också till helheten i 
samhället som utgörs av att alla har 
rätt till en plats i arbetslivet oavsett 
kön, ålder, etnisk härkomst, funktions-
nedsättning o.s.v. Mångfalden i sam-
hället är en rikedom som måste tas 
tillvara.
 Stiftelsen Minerva leds av en styrelse 
bestående av ledamöter från samhällets 
skiftande områden. Minerva ger ut 
nyhetsbrev och arrangerar semina-
rier och konferenser på aktuella te-
man inom ledarskap, mångfald och 
jämställdhet. En omfattande styrel-
sebank finns också hos Minerva.

Genom att samordna flygningen kan uppströmmen som bildas 
efter framförvarande fågel nyttjas. Ledarfågeln tar ut kursen mot 
målet, men fåglarna byter plats för att spara energi.

Om framgångsrikt ledarskap

Stiftelsen Minerva

Minervas nyhetsbrev kommer ut på svenska 
och engelska fyra gånger per år och finns på  
www.minerva.nu
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Mångfald i arbetslivet - MiA projektet

Stiftelsen Minerva i Dalarna och 
Trondheim Kommune i Sør Trøn-
delag genomför ett gränsöver-
skridande projekt, MiA, Mångfald 
i Arbetslivet för att bidra till ökad 
ekonomisk tillväxt i regionen.

Målgruppen i Minerva är arbets-
sökande invandrade kvinnor med 
akademiska yrken och i Trondheim 
Kommune arbetssökande i en vidare 
mening.
 Tidigare framgångsrika metoder 
med mentorprogram och mentornät-
verk utvecklas ytterligare och sprids 
bl. a. genom aktiv PR, seminarier 
och utbildning samt genom mentorer 
och företag som medverkar i projek-
tet.

Målen i projektet är
•	 Ett aktivt, bestående och utveck-

lande samarbete mellan Dalarna 
och Sør Trøndelag

•	 Att utveckla gemensamma fram-
gångsrika metoder för målgruppen

•	 Att deltagarna i projektet får ny 
värdefull kompetens och ett ar-
bete som motsvarar deras yrkes-
utbildning

•	 Att mentorerna får ny kunskap 
om mentorskap som ger dem och 
företagen höjd kompetens och 
bättre konkurrensförmåga

•	 Att de nya metoderna som 
utvecklas i projektet blir etable-
rade och sprids vidare till andra 
regioner i Norge och Sverige 
samt i EU.

Mervärdet i projektet är en korsbe-
fruktning av tidigare erfarenheter 
inom ledarskap och förändrings-
arbete som utarbetats i Minerva och 
i Trondheim Kommune. Ett annat 
spännande mervärde är lärandet då 
två vitt skilda organisationer möts 
och samarbetar.
 Mentorernas samverkan och ut-
veckling samt möten i företagskluster 
bidrar också till spridning och
mervärde. Projektet utvärderas både 
internt och externt. Följdforskningen 
sker i samarbete med högskolan i  
Sør Trøndelag och universitetet i 
Trondheim.

Samarbetet mellan Sverige och Norge ger tillväxt inom Interreg området.
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