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Förord
Det här är berättelsen om Sacos projekt Professionskollegor – ett
mentorprojekt för akademiker. En anledning till att Saco tog initiativ
till detta är att vi tror på de möjligheter som uppstår när kollegor
inom samma profession stöttar varandra. Mentorerna i projektet var
yrkesaktiva medlemmar i Sacoförbund. Adepterna var arbetssökande
akademiker med utländsk utbildning eller yrkeserfarenhet. Syftet
var att deltagarna skulle få möjligheter att utbyta värdefulla erfarenheter, tillfälle att reﬂektera över yrke och arbetsmarknad samt få
tillgång till nya nätverk och kontakter.
För den som är ny i Sverige kan det vara betydelsefullt att få träﬀa
en person som inte bara kan värdera ens utbildning och erfarenheter
utan även har kunskap om vad som efterfrågas på arbetsmarknaden,
vet vem man ska kontakta eller vad man eventuellt bör komplettera.
Ömsesidig förståelse har ofta mer att göra med utbildning och erfarenhet än med uppväxtland, särskilt när det handlar om arbetslivet.
Enkelt uttryckt kan man säga att kollegor med bakgrund i samma
profession talar samma språk. Kollegan har också de viktiga förutsättningarna för att kunna sätta sig in och förstå den ofta svåra situation som det innebär att inte ha möjlighet att använda sin kompetens. Vi menar att allt detta är något som ﬂer borde ta fasta på. Saco
anser att Arbetsförmedlingen och andra, som på olika sätt verkar
för att bland annat nyanlända akademiker ska få meningsfulla jobb,
borde se och utnyttja möjligheterna med mentorskap.
Vår erfarenhet är att de som ställer upp som mentorer har stort utbyte. Att vara mentor är visserligen ett stort åtagande, men mentorn
får också mycket tillbaka. Han eller hon utvecklas, tränas att i att
lyssna och tänka i nya banor. Vi är övertygade om att företag, myndigheter och organisationer skulle ha mycket att vinna på att i större
utsträckning uppmuntra anställda att engagera sig som mentorer.

Denna skrift är framtagen för att vi från Sacos sida vill dela med
oss av vår erfarenhet. Skriften är fylld av både positiva och negativa
erfarenheter. Tanken är att den som vill göra något liknade, med
denna skrift i handen, ska få både goda råd och inspiration.
Anna Ekström
ordförande i Saco

» Du kan mer än du tror!

Allt handlar om självkänsla
och hur du ser på problemet! «

Bakgrund
Att underlätta vägen till arbete för personer som kommer till Sverige
med utländsk utbildning och arbetslivserfarenhet är en uppgift där
regeringen och arbetsmarknadens parter har stort ansvar. Det var
budskapet i avsiktsförklaringen, Gemensam utmaning – gemensamt
ansvar, som Saco tillsammans med regeringen, Sveriges Kommuner
och Landsting, LO samt TCO undertecknade våren 2004. För Sacos
del innebar undertecknandet bland annat åtaganden om att arbeta
med mentorskap, information och utbildning samt att lyfta fram
goda exempel.
Ur detta föddes bland annat projektet Professionskollegor.
Med början tidig höst 2005 inbjöd Saco intresserade medlemsförbund att delta i en första workshop. Utgångspunkten för de samtal
som ägde rum var att diskutera om, och i så fall hur, Saco och intresserade förbund skulle kunna genomföra ett gemensamt projekt i
syfte att stödja arbetssökande akademiker med utländsk utbildning
eller arbetslivserfarenhet som ville hitta tillbaka till sina respektive yrken i Sverige. Genom den ett år tidigare ingångna avsiktsförklaringen tillsammans med regeringen, fanns en möjlighet att få
medﬁnansiering. Sammanlagt hölls tre möten, vilka i februari 2006
resulterade i en promemoria som innehöll beskrivningar av projektets målgrupp, dess syfte och de stora dragen i genomförandet.
Sju av Sacos medlemsförbund bestämde sig för att delta i projektet. Dessa var Agrifack, Civilekonomerna, DIK, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges läkarförbund, Naturvetareförbundet och Sveriges
Ingenjörer (dåvarande Civilingenjörsförbundet)

Projektledning
Projektledningen bestod av Jenny Andersson Rivas och Ossian Wennström från Saco. Ossian Wennström har även varit projektledare för
framtagningen av denna skrift.
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Utbildare/handledare
Aulikki Lundgren, konsult och auktoriserad mentor från MentorAkademin.

Skribent
Arbetslivsjournalisten Ulla Kindenberg anlitades för att följa och
skriva om projektet och intervjua ett urval av deltagarna samt projektledningen.

Deltagare
Deltagarna i projektet var adepter och mentorer.
Adepterna var arbetssökande akademiker med ”begränsade erfarenheter av svensk arbetsmarknad inom sitt utbildnings- eller professionsområde” och med utländsk arbetslivserfarenhet eller utbildning ”som
överensstämmer med ett Sacoförbunds utbildnings- eller yrkesproﬁl”.
Mentorerna var ”yrkesaktiva och etablerade medlemmar inom Sacoförbund, som på ideell basis eller med arbetsgivarens stöd kunde tänka
sig att ställa upp som professionskollega till en person som ännu inte
etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden”.

Syftet
Syftet med projektet Professionskollegor kan sammanfattas med att
ge adepterna, i huvudsak arbetssökande akademiker med liten erfarenhet av svensk arbetsmarknad, en chans till en värdefull kontakt
med en etablerad kollega inom det egna yrkesområdet. En kontakt
för erfarenhetsutbyte, kunskapsuppbyggnad och nätverksbyggande.
Syftet var också att dokumentera och sprida kunskap om projek-

» Det är utvecklande

att minnas hur det var
att vara ny i Sverige. «

tet för att inspirera till liknade projekt samt erbjuda intresserade en
möjlighet att ta del av alla de olika erfarenheter och kunskaper som
projektet förväntades ge.

Ekonomiska förutsättningar
Projektet erhöll medﬁnansiering från regeringen. Sammanlagt har
regeringen bidragit med 625 000 kronor. Dessa medel har använts
till inköp av utbildningsmaterial, hyra av lokaler (vid behov), förtäring, utbildning och handledning för deltagarna. Pengarna har dessutom använts till att medﬁnansiera framtagandet och lanseringen
av den här boken.
Vid sidan av regeringens ﬁnansiering har Saco och förbunden bidragit med både arbete och ekonomiska resurser. Saco och förbundens bidrag har bestått av planeringsarbete, upphandlingsarbete,
administration, bekostande av tryck och utskick, urvalsarbete och
matchning av deltagare, fortlöpande kontakter med deltagare och
genomförande av utbildningsmöten. Dessutom har vi gjort insatser för att på olika sätt sprida erfarenheterna av projektet och uppmärksamma goda exempel. Denna bok har en huvudroll i detta, men
projektet har också uppmärksammats i nyhetsbrev, tidningsartiklar
samt radio- och tv-inslag.
En annan förutsättning för att genomföra projektet var alla de yrkesaktiva medlemmar som ställde upp som mentorer. Dessa har antingen gjort detta på ideell basis eller med arbetsgivarens stöd.

Genomförande
De sju förbunden som gick in i projektet ﬁck ansvaret för att engagera medlemmar som kunde fungera som mentorer. Adepterna ﬁck i

»Nya ambitioner

och en energikälla. «

de ﬂesta fall information om projektet via Arbetsförmedlingen.
Projektledarna från Saco gjorde upp tidsplanen, administrerade
inbjudningar och information, förmedlade kontakter och lade upp
programmet i samarbete med Aulikki Lundgren. Programmet omfattade introduktionsmöten med utbildning, halvtidsmöten och avslutningsmöten och genomfördes under tio månader från augusti
2006 till juni 2007. Totalt hölls 18 möten med mentorer och adepter
och ytterligare tre möten med förbundens representanter. Under
hela denna tid stod Aulikki Lundgren till deltagarnas förfogande för
frågor och rådgivning.
Projektet genomfördes med fyra grupper i Stockholm, två i Malmö
och en i Göteborg. Sammanlagt skulle drygt 100 personer komma att
delta i projektet som adepter eller mentorer.

Benämningar
Hur skulle projektdeltagarna benämnas? Frågan vållade inledningsvis en del huvudbry för projektledningen, som helst ville undvika de
gängse orden ”mentor” och ”adept”. Detta med tanke på att det här
inte rörde sig om ett mentorprojekt av typen ”chefsutveckling” eller
”äldre lär upp någon yngre”. Vi ville alltså inte riskera att projektet
direkt skulle associera till den typen av mer traditionell professionell utveckling.
Vi prövade därför varianter som oetablerade kollegor” och ”erfarna
och oerfarna kollegor” och annat men inget kändes riktigt bra. Och
eftersom det ingenstans står ristat i sten hur ”mentor” och ”adept”
ska användas och tolkas blev det så småningom de orden som kom
att användas.

Från start till mål
Under sommaren 2006 gjorde de deltagande förbunden matchningen
av mentorer och adepter bland dem som anmält intresse.
Det visade sig snart att det inte var helt lätt att hitta tänkbara deltagare till projektet. Att dessutom se till att mentorer och adep ter
passade varandra innebar ett tidsödande och krävande arbete.
Redan vid första mötet framkom att några deltagare inte visste så
mycket om projektet eller hade en felaktig bild av dess syften. Vissa
av adepterna trodde exempelvis att det rörde sig om ett projekt där
huvudmålet var att få ett jobb. Informationsproblemen kan ha berott
på att en del av kandidaterna, inför matchningen, inte hade blivit så
grundligt in tervjuade som det ursprungligen var tänkt i kombination
med att de fått en felaktig bild av projektet via arbetsförmedlingen.
Sammanlagt hölls 21 möten i tre omgångar under projektets gång.
18 av dessa var möten efter arbetstid med mentorer och adepter, övriga
var möten på dagtid med förbundsföreträdare.
Den första omgången möten hölls under tiden augusti–oktober
2006, den andra omgången i januari–februari 2007 och den tredje i
maj–juni 2007. I Stockholm hölls, av kostnadsskäl, alla möten i Sacos
lokaler medan mötena i Malmö och Göteborg ﬁck ske i hyrda lokaler
på stan.
Mötena följde i stora drag samma mall. Varje möte var cirka tre
timmar långt med start klockan 17 och avslutning cirka klockan 20
och en ungefär halvtimmeslång mat- och pratpaus.
Träﬀarna under den första mötesomgången (september–oktober
2006) handlade om presentation, introduktion och utbildning. Paren blev presenterade för sin respektive partner. Projektledningen
presenterade sig och berättade om projektets bakgrund, syfte och
uppläggning, informerade om tidsplanen och gav ungefärliga tider
för kommande möten. Återigen klargjordes att projektet inte innehöll någon jobbgaranti.

14 PROFESSIONSKOLLEGOR

Därefter var det dags för en presentationsrunda. Alla deltagare berättade om sin bakgrund och om sina förväntningar, förhoppningar
och eventuella farhågor.
Deltagarna ﬁck i samband med pausen en uppgift av Aulikki
Lundgren. Den handlade om att hitta en något så när ostörd plats
för att berätta om sig själva. Efter den enes berättelse ﬁck den andra återberätta. Förutom att denna övning var ett sätt att lära känna
varandra innebar den träning i så kallat absolut lyssnande. Absolut
lyssnande handlar om att försöka uppfatta så som den talande vill
uppfattas. I det vardagliga samtalet gör vi ofta tolkningar, antaganden om vad den som talar vill ha sagt. Absolut lyssnande handlar om
att i stället för att göra dessa tolkningar säkerställa verklig förståelse
genom att använda verktyg som upprepning och frågor.
Aulikki Lundgren talade därefter om konsten att samtala. Hon
talade om att lyssna, ställa öppna frågor och ge användbar feedback
utan att bli styrande och pådrivande. Hon pratade även om innebörden av att vara mentor och adept. Hon rekommenderade olika
övningar att använda sig av på kommande parmöten. Det handlade
bland annat om övningar för att kartlägga resurser, specialkompetenser, intressen, valmöjligheter och alternativa karriärvägar.
Hon rekommenderade paren att planera mötena noggrant när det
gällde tid, plats, form och innehåll och sa att det var bra att ha ett
schema med punkter att följa. Alla borde dessutom ha bokat in sin
första träﬀ innan de skildes åt denna kväll. Hon underströk också
att deltagarna alltid var välkomna att kontakta henne per mejl eller
telefon för frågor och funderingar.
Innan det var dags att sätta punkt för kvällens möte, genomfördes – om tiden medgav – en avslappningsövning som blev väldigt
uppskattad.
I samband med mötet ﬁck både adepter och mentorer kompendier med information om mentorskap, tips på övningar med mera.
Mentorerna ﬁck dessutom boken Coaching och mentorskap (Megginson
och Clutterbuck, 2005).
Ungefär en månad efter det första mötet genomförde projektledningen en enkät för att undersöka om deltagarna hade kommit igång

Matpaus och samtal på möte i oktober 2006
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med sina egna parvisa träﬀar, om de hade frågor eller synpunkter på
projektet samt om de var nöjda med den information som de hade
fått vid det inledande mötet. Resultaten visade bland annat att 86
procent av de 79 svarande redan hade haft sitt första parvisa möte. 91
procent upplevde att startseminariet hade gett information som de
hade nytta av som deltagare i projektet. Flera svaranden skrev ned
frågor och synpunkter. Av dessa framgår att det fanns deltagare som
ansåg att projektets inriktning inte motsvarat de förväntningar som
de hade haft när de anmälde sig. Någon vittnade om att han eller
hon inte var nöjd med urvalet och matchningen av deltagare. Ett
antal mentorer efterfrågade mer stöd och information. Nedan ges
fem exempel på sådant som deltagarna valde att ta upp:
•

•

•

•

•

Jag undrar om adepterna målats upp en bild om att vi
som är etablerade ska ﬁxa ett jobb åt dem?
Jag tycker att alla mentorer borde ha blivit kallade till en
workshop innan startseminariet där vi fått en introduktion i metoden, motiverande samtal eller liknande.
Vi kunde ha fått öva på varandra, då hade vårt första
möte med adepten blivit mycket bättre!
Hur har val av adepter gått till, har man vägt in adeptens
kunskap om språk? Hur ska jag kunna stötta X när
X:s svenska är så bristfällig att jag tvekar om att X kan tillgodogöra sig den info X får eller kan kommunicera vad X vill.
Det blev lite tokigt att min kollega ej fanns med på
första mötet. Vi kom efter direkt!
Min kollega har fått ett arbete. Jag/vi undrar om det förändrar
något i upplägget? Vi vill gärna fortsätta och undrar om vi ska
ändra något!

» Jag har hittat en bra
person för att hitta
rätta vägen! «

Förutom att enkäten gav projektledningen en ögonblicksbild av hur
det gick för deltagarna i projektet så gjorde enkäten det möjligt att
återkoppla eller ge svar på en del av de frågor som deltagare tagit upp.
Den andra mötesomgången (januari–februari 2007) var träﬀarna
upplagda ungefär som under första omgången. Skillnaden nu var att
de ﬂesta deltagarna redan hade träﬀats vid upptaktsmötet, de kände
igen varandra och kunde hälsa igenkännande. Alla hade mer gemensamt än de haft några månader tidigare och alla kunde bidra genom
att berätta om vad som hänt sedan sist.
Mötena började med en genomgång av vad respektive par hade
gjort tillsammans och det blev mycket prat och frågor i anslutning
till de skiftande redogörelserna. I pausen ﬁck alla göra en övning två
och två i form av en fejkad anställningsintervju.
Aulikki Lundgren talade sedan om roller, attityder, val och förhållningssätt och hon frågade alltid om några hade prövat att göra
de övningar som hon föreslagit första gången. Eftersom det visade
sig att bara några få par hade genomfört dem uppmuntrade hon
ånyo alla att verkligen försöka hinna med övningarna.
Hon underströk sedan att det var bra att behålla parkontakten
även om adepten skulle få jobb under projektets gång. För den som
är ny i svenskt arbetsliv kan många frågor och konstigheter dyka
upp som det inte är alldeles lätt att hitta svar och lösningar på själv.
Då kan mentorn vara till stöd och hjälp.
En rundfråga om ”läget” avslutade alltid mötena och vid några av
mötena hann deltagarna dessförinnan också fylla i ett självtest som
varje gång väckte muntra diskussioner om personlighetstyper och
vad man egentligen kan utläsa av ett självtest. Någon menade till
exempel att hans resultat egentligen hade mer att säga om hans egna
föreställningar om sig själv än om hans verkliga personlighetsdrag.

Handledning på möte i oktober 2006.
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Vid de inledande genomgångarna var många påfallande positiva.
”En spännande resa”, sa någon träﬀande om mötena med sin adept.
”Lärorikt” sa många andra. Flera mentorer hade tagit adepten till sin
arbetsplats på studiebesök och/eller tagit med dem till nätverksträffar. En läkare hade helt sonika bestämt sig för att ge sin oetablerade
kollega praktik på den egna privatkliniken en dag i veckan. De hade
också tillsammans gett sig i kast med den krångliga byråkratiska
process som krävdes för att adepten via sitt examensland Rumänien
skulle få ut sin svenska läkarlegitimation.
Antalet gånger som paren träﬀades varierade stort. Ett par hade träffats nästan varannan vecka, några hade inte setts alls men haft kontakt
per mejl eller telefon. Några hade varit mycket noga med strukturen
på mötena och omsorgsfullt betat av frågor och ämnen som de satt
upp. Andra improviserade. Platserna varierade också. Några träﬀades
ute på stan, några på biblioteket eller på mentorns arbetsplats.
Mycket tid hade ägnats åt att diskutera lämpliga jobb och att granska CV och ansökningsbrev och hur man tar kontakt med tänkbara
arbetsgivare.
Några gånger uppstod diskussioner om de skiftande kunskaperna
i svenska. Saco borde ha kollat att kunskapsnivån hos alla var tillräcklig för att följa projektet utan problem, ansåg ﬂera av deltagarna.
Några mentorer tog upp problemet att de inte var verksamma eller
hade kontakter inom adeptens yrkesområde. De kände sig ”fel” och
otillräckliga och tyckte att det var något som drabbade adepten.
På jobbfronten hade ﬂera adepter redan varit framgångsrika och
fått fast anställning, provanställning, praktik eller hade något på
gång. Några konstaterade att de bland annat hade mentorn eller
någon annan i projektet att tacka för det.
Å andra sidan sa några av deltagarna att absolut inget hade hänt
för deras del sedan sist.
– Jag är inte ett steg närmare arbetsmarknaden nu, som en deltagare uttryckte det.
Den tredje mötesomgången i maj 2007 hade en festligare prägel än
tidigare. Det var dags för summering och framåtblickande, mentordiplom och avslutningsmåltid med vin för dem som önskade. Mötes-

» Jag saknade en mentor

när jag var ny i Sverige. «

upplägget var som tidigare, att man först gick bordet runt för en
lägesrapport och diskussion i anslutning till det.
Solskenshistorierna var många. De handlade om ännu ﬂer provanställningar, vikariat, projektjobb och ett par fasta jobb.
Mentorer talade varmt om hur mycket de lärt sig. Adepterna talade lika varmt om hur de inte bara fått nya idéer, kontakter, kunskaper, impulser och vidgat synen på vad de kan arbeta med. De hade
också fått nya vänner. Flera talade om hur de höll på att bygga egna
nätverk med hjälp av mentorn och andra i projektet. Många hade
blivit hörbart bättre i svenska.
Efter pausen och maten var det dags att presentera resultatet av
den hemläxa som skickats ut med mötesinbjudan. Alla hade uppmanats att formulera omdömen om projektet. Deltagarna ﬁck nu en
bunt post it-lappar för att skriva sina tankar, kort eller långt, om bra
och dåligt i projektet. Lapparna samlades in, sattes upp på väggen
och det blev tid för en kort diskussion om några av synpunkterna.
Innehållet i de sammanlagt bortåt 200 lapparna var både positivt och
negativt men det positiva övervägde.

Intervjuer med mentorer
och adepter
Det är deltagarna, mentorer och adepter, som gör ett sådant här
projekt till vad det är. Därför vill vi gärna lyfta fram några av de deltagande paren i den här boken. I nästa kapitel berättar nio par med
olika professioner, från olika orter och med varierande erfarenheter
om hur de upplevde projekt Professionskollegor. Det är berättelser
om förhoppningar och förväntningar, om fullträﬀar och besvikelser,
om kunskaper, insikter och förståelse. Och det är många berättelser
om vänskap, stöd och glädje. Intervjuare är Ulla Kindenberg.
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Marianne Hanna
och Heba Shemais

MENTOR: Heba Shemais

Utbildning: läkarexamen i Kairo
Nuvarande arbete:
läkare på Capio S:t Görans sjukhus
i Stockholm
Kommer från: Egypten
Till Sverige: 1983
ADEPT : Marianne Hanna

Utbildning: läkarexamen i Kairo
Nuvarande arbete: barnledig
Kommer från: Egypten
Till Sverige: 2005

Heba Shemais och Marianne Hanna

Ingen ska behöva
stå ensam!
– Vilken jättebra idé!
Det var anestesiläkaren Heba Shemais första tanke när hon via
Sveriges läkarförbund ﬁck frågan om hon ville bli mentor för en
utlandsutbildad kollega som ännu inte fått fäste på den svenska
arbetsmarknaden.
– Den möjligheten till stöd i början borde alla få. Ingen skulle behöva stå ensam, säger Heba som minns hur osäker hon själv kände
sig mer än 20 år tidigare när kärleken fört henne som ung läkare från
Egypten till det kalla landet i norr som hon visste så lite om. Hon
hade så mycket att fråga om och ta reda på. Tänk vad det skulle ha
underlättat om hon haft någon form av mentor!
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– Det är så onödigt att uppﬁnna hjulet på nytt hela tiden! Att få
en mentor som kan vara dörröppnare, hjälpa till med kontakter och
ﬁnnas till hands är ju en utmärkt hjälp på vägen i ett nytt land, säger
hon.
Att hon skulle få en landsmaninna som adept hade hon ingen
aning om när hon tackade ja till att delta. Nationaliteten var inte det
viktiga för henne men när hon ﬁck träﬀa 29-åriga Marianne Hanna
på det första mötet kändes det som en riktig bonus. De är uppväxta
i samma stad där båda gått i utländska skolor och vistats i samma
slags miljöer. Båda är gifta med läkare från hemlandet som ﬂyttat
till Sverige före dem men ingen av dem har därutöver föräldrar eller
övrig släkt i Sverige.
När jag träﬀar dem sent en eftermiddag i april är det på Hebas arbetsplats på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm. Marianne kommer hemifrån och Heba har en lång arbetsdag bakom sig. De strålar av
förtjusning över att träﬀas och snart är de i färd med att entusiastiskt
berätta i mun på varandra hur positivt de upplevt projektet.
De drygt 20 åren som skiljer i ålder är inspirerande för båda. Heba
tycker att hon fått en lillasyster eller kanske en dotter till. Och när
det efter en tid visade sig att Marianne var gravid och skulle få barn
någon månad efter att projektet avslutats tyckte Heba nästan det
kändes som att vänta på ett litet barnbarn. Och Marianne har någon
att prata med och fråga om det mesta. För hon har ännu inte bott i
två år i Sverige och trots att hennes svenska är nästan ﬂytande dyker
många nya vardags- och yrkesfrågor upp hela tiden. Då är det gott
att hon har Heba, tycker hon.
Tidigare har Marianne praktiserat på Danderyds sjukhus och på en
vårdcentral och snart väntar två veckor på St Göran där Heba gjorde
en stor insats för att de nödvändiga papperen skulle komma in i sista
stund. När den praktiken är gjord är det snart dags för nedkomsten.
Men dessförinnan hoppas Marianne kunna klara det kunskapsprov
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som alla läkare med examen från ett land utanför EU måste genomföra för att få tjänstgöra i Sverige. Hon hade räknat med att göra
kunskapsprovet i februari men det stupade på att hon inte klarade
provet i svenska dessförinnan. Då blev hon så ledsen att hon ringde
till Heba och storgrät i telefon.
Heba är fortfarande upprörd över detta för Marianne pratar utmärkt svenska och Heba tycker att det kändes väldigt orättvist att
Marianne inte blev godkänd. Men nu ser båda framåt och Heba är
övertygad om att både provet i svenska och kunskapsprovet ska gå
bra nästa gång.
– Marianne är så duktig! säger hon med emfas och berömmer Marianne lite extra för att hon passade på att avsluta sin licentiatavhandling i Egypten när hon var hemma på semester under våren.
Sedan pratar vi om hur de båda lagt upp sina professionsmöten
varje månad. Bådas tid har varit dyrbar så därför har det varit väldigt
strukturerat och de har noga bestämt vad de skulle hinna med att
prata om och de har följt schemat. För att vinna tid har de också
varje gång träﬀats på Hebas arbetsplats.
Vad tycker de mer om projektet? Behövs ﬂer sådana satsningar?
– Det har varit jättebra och jätteroligt och det behövs absolut!
tycker båda.
Heba är djupt engagerad när det handlar om utländska läkares
möjligheter att utöva sitt yrke i Sverige. Det är också en av de viktigaste frågorna för ILIS (Internationella Läkare i Sverige) där Heba är
ordförande. Att till exempel 100-tals läkare saknar praktik på grund
av byråkrati, stelbenta regler och brist på pengar tycker hon är upprörande. För praktiken är ingången till arbetsmarknaden.
– Det ﬁnns mycket som Saco kan göra för att driva på i den här
frågan, säger hon. Det är ju helt galet att landstingen åker utomlands
på rekryteringsresor samtidigt som massor av utländska läkare, som
redan bor i Sverige, saknar jobb här.
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MENTOR: Inna Coppex

Inna Coppex
och Lena Jevring

Utbildning: apotekare, Leningrad,
svensk examen i Stockholm
Nuvarande arbetsplats:
apoteket, Märsta
Kommer från: Ryssland
Till Sverige: 1994

ADEPT: Lena Jevring

Utbildning: apotekare, Leningrad
Nuvarande arbetsplats:
apoteket Lejonet, Stockholm
Kommer från: Ryssland
Till Sverige: 2004

Inna Coppex och Lena Jevring

Vi har gjort samma resa
Ryskfödda apotekaren Inna Coppex tyckte att det lät väldigt intressant när hon ﬁck brev från sitt fackförbund om ett projekt som
skulle kunna ge möjlighet till personlig utveckling samtidigt som
det handlade om stöd till en kollega som sökte jobb. Hon tyckte att
det nästan lät lite för bra och undrade om det skulle visa sig vara
mest vackra ord.
Men den farhågan kom på skam, konstaterar hon när jag träﬀar henne och adepten Lena Jevring då projektet varit igång drygt ett halvår.
Inna, som bott och arbetat i Sverige sedan mitten av 90-talet, fullkomligt bubblar av förtjusning över hur givande det har varit och
hur roligt det var att få just Lena till adept. Inte nog med att båda
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kommer från Ryssland – de kommer dessutom från samma stad och
läste till apotekare på samma universitet. Och Inna känner igen så
mycket i Lenas undringar, frågor och funderingar och tycker att det
är en förmån att få vara den som kan hjälpa till med svaren.
– Vi har gjort samma resa, säger hon.
På köpet har Inna fått ett nytt intresse – mentorskap och coachning. Boken om mentorskap, som alla mentorerna i projektet ﬁck,
läste hon snabbt och nu har hon hela tiden ögonen öppna för andra
böcker i ämnet för att förkovra sig.
De har inte hunnit träﬀas så mycket under tiden eftersom båda är
fullt upptagna. De har familj och barn och Inna jobbar heltid i Märsta
medan Lena haft praktikjobb på ett apotek i Stockholm, samtidigt
som hon pluggat varje kväll. Precis som läkarna måste nämligen apotekare, som inte kommer från ett EU-land, genomgå ett kunskapsprov för att få svensk legitimation.
När vi träﬀas har Lena både klarat av kunskapsprovet och dessutom fått besked om att hon får fortsätta jobba på apoteket där hon
praktiserat.
Inte underligt att mentor och adept strålar!
När Lena ﬁck höra om projektet via arbetsförmedlingen såg hon
det som en chans att »komma framåt snabbare« för hon tolkade informationen som att det handlade om att säkert få jobb i slutänden.
Trots att det sedan visade sig att projektet inte innehöll någon
jobbgaranti, så är Lena jättenöjd. Hennes självförtroende har vuxit
genom projektet och hennes sociala kontakter har blivit ﬂer.
– Min handledare har varit jättebra men det är skönt att kunna
fråga Inna när jag är osäker.
Till henne kan jag ringa och fråga på mitt eget språk när något
har varit krångligt eller svårt att förstå och jag inte velat besvära
kollegorna, säger hon.
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– Det gör att jag slipper skämmas för att jag kanske missförstått
något eller om något varit oklart. Dessutom går det fort att få hjälp
genom Inna och det är bra eftersom alla har ont om tid!
Inna å sin sida tycker att även hon vuxit genom att vara »den som
vet och kan«. Och Lenas snabba framsteg i svenska sedan ankomsten
till Sverige på hösten 2004 har inspirerat Inna att själv ta itu med att
förbättra svenskan, inte minst uttalet.
– Man får se sig själv från en annan synvinkel och det är nyttigt,
säger hon. Det ger lust att fortsätta att vara en förebild och ge stöd.
– Men, säger hon också, att vara mentor och vägleda en annan
människa är ett otroligt ansvar och en stor konst. Man ska bygga
en tillitsfull relation och man ska vara beredd att stödja, lyssna och
uppmuntra i olika situationer.
Om projektet kan fortsätta i någon form – vad skulle ni då vilja
förändra? Inna tycker att det skulle vara bra att få mer råd och tips
om vad man ska prata om på de återkommande egna träﬀarna. Och
båda tycker att det skulle vara bra att få göra studiebesök tillsammans med andra yrkeskollegor. Allt som kan ge nya kontakter är ju
värdefullt. De rekommenderar också att projektet ska innehålla ﬂer
mötestillfällen och mötesplatser där deltagarna skulle kunna träﬀas.
Om Inna skulle få frågan igen om hon vill ställa upp som mentor
kommer hon tveklöst att svara ja. Så givande har det varit.
Och så har hon ﬂer tankar kring hur man kan förbättra situationen
för arbetssökande i framtiden.
– Sätt höga mål! Framtidens arbetsförmedlingar borde få möjlighet att erbjuda varje utländsk arbetssökande en egen coach!
Lena kan också tänka sig att bli mentor:
– Jag har haft så stor glädje av projektet att jag gärna ställer upp
för att betala tillbaka något!
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MENTOR: Maria Dirke

Maria Dirke
och Arnd Bassler

Utbildning: agronomexamen mark/växt,
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
Nuvarande arbetsplats: verksamhetsledare
hos Ekologiska lantbrukare
Kommer från: Sverige
ADEPT: Arnd Bassler
Utbildning: doktor i husdjursvetenskap,
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
Nuvarande arbetsplats: forskare vid
Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
Kommer från: Tyskland
Till Sverige: 1997

Maria Dirke och Arnd Bassler

Struktur är A och O
– Det här verkar skoj! tyckte Maria Dirke när hon ﬁck e-post från
Agrifack om projektet Professionskollegor. Hon anmälde sig som
mentor direkt.
Varför?
– Jag har alltid varit intresserad av personlig utveckling och coachning och det här såg jag som ett projekt där både mentor och adept
skulle ha något att vinna.
Marias adept Arnd Bassler som kom till Sverige 1997 ﬁck höra
talas om projektet genom arbetsförmedlingen och sedan ﬁck han
brev från Saco.
Arnd som vid det laget var ”hjärtligt trött på att vara arbetslös”
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anmälde sitt intresse lika snabbt som Maria hade gjort. Han såg det
som en bra möjlighet att knyta nya kontakter och utvidga sitt nätverk och på det viset öka chansen till jobb. Han tycker att hans förväntningar har uppfyllts. Inte minst därför att när vi träﬀas har han
nyligen fått veta att han fått en forskartjänst på Ultuna. Där ska han
arbeta med utvecklingen av ett system för att mäta djurs välfärd.
Båda är mer än nöjda med hur projektet och deras möten har
fungerat.
– Vi har genomfört våra möten med tysk grundlighet och disciplin! säger Arnd och skrattar.
Maria håller med, men understryker att struktur och en fast form
är en förutsättning för att det ska fungera riktigt bra. Inte minst
eftersom mötena i deras fall krävt mycket logistik och noggrann
planering. Arnd bor i Uppsala och Maria bor i Nyköping och pendlar till jobbet som verksamhetsledare hos Ekologiska lantbrukare i
Uppsala. Hon är på resande fot en stor del av arbetstiden och är bara
på kontoret en dag i veckan. Det har alltså gällt att planera in professionsmötena på sådana dagar.
– Vi var noga med att hitta ett bra ställe att träﬀas på, säger Maria. Vi
prövade en gång att sitta på café men det var inte tillräckligt ostört.
Sedan löste sig det problemet när det visade sig att de kunde låna
ett mötesrum i ett kontor som Saco- och TCO-förbund delar bredvid
järnvägsstationen mitt i Uppsala.
Varje gång avsatte de maximalt 90 minuter och de listade samtalspunkter noga varje gång.
– Vi hittade varandra snabbt, säger de och konstaterar att det kanske underlättades av att de faktiskt hade träﬀats i jobbsammanhang
tidigare och kände igen varandra.
– Vi har bollat idéer och pratat, säger Maria.
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– Vi har ställt sådana frågor som ”Vad är det bästa och vad är det
värsta som skulle kunna hända?” och vi har funderat kring vad det
ﬁnns för jobb för Arnd att söka.
De har också gjort de övningar som Aulikki Lundgren föreslagit
och tycker att framför allt en övning som handlade om möjliga vägval har varit till stor hjälp.
– Den hjälper en att se vad man är bra på och var styrkan ﬁnns. På
det viset blir det lättare att undvika att fastna i svagheterna.
Förutom träﬀarna i Uppsala har de haft e-postkontakt fortlöpande. Båda är alltså nöjda med hur deras kontakt fungerat och Maria
tror att en viktig faktor i sammanhanget varit att de båda engagerat
sig och tagit eget ansvar.
– Sådana här möten blir precis så bra som man gör dem till själv.
Sedan är det också bra att ta vara på råden som ges om hur man kan
lägga upp mötena. Och så bör man ha regelbundna möten. Det är A
och O, hävdar Maria bestämt.
Arnd säger, att den stora vinsten för hans del nog varit att han,
tack vare projektet och mötena med Maria, kom ut ur den isolering
som han var på väg in i.
– Det hjälpte mig att komma loss och jag ﬁck dessutom hjälp att
tänka strukturerat på min situation och att sätta ord på och formulera många tankar och funderingar. Det har hjälpt mig att bredda
mig i synen på vad jag kan arbeta med.
– Det har varit enormt värdefullt.
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Kuralay Påhlsson
och Björn Åkerman

MENTOR: Björn Åkerman

Utbildning: civilingenjör (elektroteknik),
Lunds Tekniska Högskola
Nuvarande arbetsplats:
Management Partners (delägare)
Kommer från: Finland
Till Sverige:1966
ADEPT : Kuralay Påhlsson

Utbildning: järnvägsingenjör, Kazakstan
Nuvarande arbetsplats: speditör
på Schenckers i Malmö
Kommer från: Kazakstan
Till Sverige: 2004

Björn Åkerman och Kuralay Påhlsson

Det låter som en saga!
– Var skulle du allra helst vilja arbeta?
Det var en av de frågor civilingenjören och konsulten Björn
Åkerman ställde till sin adept Kuralay Påhlsson på ett av deras första egna möten i Professionsprojektet. På denna första träﬀ gav de
sig entusiastiskt i kast med en grundlig genomgång av Kuralays förutsättningar att få ett passande jobb på den svenska arbetsmarknaden. I bagaget hade Kuralay sin järnvägsingenjörsexamen från
Kazakstan, 16 år i yrket i hemlandet, ﬂytten till Sverige 2004 och
en redan nästan ﬂytande svenska. Här fanns också svensk arbetslivserfarenhet bland annat från Svensk Kassaservice samt hennes
optimism och ambitioner och en grundläggande positiv tro på att
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hon så småningom skulle hitta ett jobb där hennes utbildning kom
till nytta.
Och svaret på Björns fråga, det hade Kuralay direkt:
Hon ville jobba på transport- och logistikföretaget Schenckers
kontor i Malmö. Det hade hon kommit fram till efter att hennes
svenska make tipsat henne om att ta reda på mer om Schencker och
vilka arbetsuppgifter de kunde erbjuda. På den vägen kom Kuralay
fram till att hos Schenkers borde hennes examen, språkkunskaper
och hennes kunskaper om transporter i hemlandet Kazakstan och
andra delar av det gamla Sovjet kunna komma till nytta.
När hon och Björn tog upp ämnet hade hon därför redan gjort
egna försök att få Schenckers intresserade men inte kommit längre
än till att de kanske skulle höra av sig. Nu tog hon nya tag med hjälp
av Björn. Tillsammans gjorde de en kritisk genomgång av hennes
CV som de minskade ner från tre omständliga A4-sidor till en enda
sida med all relevant information. Då ingick ändå sådant som Kuralay inte tagit med tidigare men som Björn, med många års erfarenhet som chef och managementkonsult tyckte borde ﬁnnas med.
– Som att jag länge var scoutledare i Komsomol i ungdomen. Det
skulle jag aldrig ha kommit på att nämna själv. Men Björn frågade
mig om allt!
Utrustad med sin nedbantade CV och sin aldrig sinande optimism
tog Kuralay så kontakt med Schenckers än en gång och den här
gången resulterade hennes ansträngningar i en intervju och därefter
provanställning som speditör från 1 mars.
– Visst låter det som en saga! Och tänk om jag inte träﬀat Björn!
säger hon när jag träﬀar dem i slutet av maj på Sigmahuset i Malmös
hamnområde. Där huserar bland annat konsultföretaget Management partners som Björn driver tillsammans med fyra kollegor och
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det är där han och Kuralay brukar ha sina träﬀar.
Kuralay kommer direkt från jobbet och visar stolt att Schenkers
lokaler ligger en bit bort på andra sidan hamnbassängen. Snart har
halva provanställningstiden gått. Hon stortrivs med arbetsuppgifter
och arbetskamrater och hoppas innerligt att tjänsten ska bli fast eftersom allt är så jättebra.
– Jag tror att det kommer att gå bra, säger hon förhoppningsfullt.
Jag gör allt jag kan för att de ska förstå att de behöver mig och måste
ha mig kvar!
Finlandsfödde Björn, som i botten är civilingenjör med inriktning
på elektroteknik, ﬁck frågan om han ville bli mentor i projektet via
facket, Sveriges Ingenjörer, och tvekade inte att säga ja. Han var ju
genom sitt arbete ”redan på banan” med personlig utveckling, coachning och mentorskap som han uttrycker det.
Han tycker att uppgiften att coacha Kuralay är både spännande
och rolig eftersom hon snabbt visade sig vara så positiv, ambitiös,
målinriktad och nyﬁken. Då var det inte särskilt svårt att som mentor vara den som frågar, lyssnar och peppar.
– Det är sådant man kan göra som mentor. Sedan gör adepten jobbet. Det var ju Kuralay som gick på intervju!
Kuralay talar lika uppskattande om Björn.
– Han har så stor erfarenhet och han är jättebra på att lyssna,
fundera, förstå och ge stöd och har betytt jättemycket för mig.
Hon säger att hon gärna ställer upp som mentor själv längre fram
om ett liknande projekt upprepas.
– Alla behöver förebilder och jag kan visa på hur man kan tänka
positivt och se möjligheterna. Och jag vill visa att som ny här i Sverige
måste man lära sig hur svenskt vardagsliv och arbetsliv fungerar och
acceptera hur det ser ut.
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Maryna Kovaleva

MENTOR: Anna Larsson
Utbildning: Ekonomie kandidat, Stockholm
Nuvarande arbetsplats: Alnarps
lantbruksuniversitet
Kommer från: Sverige
ADEPT: Maryna Kovaleva
Utbildning: civilingenjörsexamen
i livsmedelsteknik i Magilov, Vitryssland,
och ekonomexamen, Moskva.
Nuvarande arbetsplats: praktik
sedan augusti 2007 på Internationella
kvinnoföreningen i Malmö
Kommer från: Vitryssland
Till Sverige: 2004 (via Danmark
dit hon ﬂyttade 2003)

Anna Larsson och Maryna Kovaleva

En envishet som imponerar
Maryna Kovaleva, som kom till Sverige från Vitryssland 2003, gick
ur projekt Professionskolleger lika arbetslös som hon gick in i det.
Men bara ett par månader senare hade hon fått ett praktikjobb.
Och hennes mentor Anna Larsson är optimistisk. Hon har sett
hur kompetent Maryna är med en ingenjörsutbildning i botten,
därefter ekonomutbildning och ﬂera års kvaliﬁcerat ekonomarbete
i hemlandet. Själv är Anna civilekonom som arbetat både som anställd och egen företagare. Nu arbetar hon sedan fyra år på Alnarps
lantbrukshögskola med administration och intern marknadsföring.
– Det är bara det där med språket, säger hon.
Marynas svenska måste bli bättre.
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Maryna själv ger inte upp. Hon ska hitta ett ekonomjobb! säger
hon och visar mig listan på alla jobb hon sökt hittills, men pekar
också på kolumnerna fulla av nej eller inget svar.
När hon ﬁck höra talas om Sacos projekt genom arbetsförmedlingen trodde hon först att det handlade om en säker väg till jobb.
När hon insåg att det inte gällde jobb utan handlade om att skapa
nätverk, kontakter och inblickar i det svenska samhället, var hon
ändå intresserad. Hon förstod att det skulle kunna vara nyttigt och
hon är full av tacksamhet över vad projektet och Anna, som gett
henne ”varma känslor för Sverige”, gjort för henne hittills.
– Anna är den enda jag har att prata svenska med förutom på kursen i svenska. Hon pratar om allt. Hon frågar mycket och svarar på
mina frågor. Av henne kan jag få information om saker som jag inte
kan få på något annat sätt. Jag behöver verkligen Anna!
Men, tillägger hon eftertänksamt. Anna kan ju absolut inte behöva mig.
Det vill inte Anna å sin sida hålla med om. Hon tycker att hon lärt
sig mycket av Maryna och fått mycket att tänka på.
– Maryna är så följsam och ger mig inget motstånd, något som i sig
känns som ett motstånd att bearbeta. Att coacha henne är både svårt
och spännande och det är en utmaning som jag behöver.
Anna är imponerad av Marynas envishet och övertygad om att hon
kommer att få jobb så småningom när svenskan blivit bättre. De har
tillsammans gått igenom Marynas CV och nu är den ”nästan perfekt”.
Men Anna önskar att Maryna ska vidga perspektivet, se bredare
på sina möjligheter och inte vara ﬁxerad vid att en tjänst som ekonom på ett företag är det enda tänkbara. Fast när Maryna berättar
om hur hon ser på att jobba med siﬀror förstår man varför hon är så
inriktad på ekonomjobb och inget annat.
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– Jag tycker om siﬀror och bokföring. Det berättar så mycket. Jag
kan läsa historier i siﬀrorna. Jag vet att många människor tycker
siﬀror är jättetråkigt men så är det inte för mig. Och jag tycker om
att räkna och ordna och jag vill ha kontroll. Det är därför jag vill
arbeta med bokföring, redovisning, beskattning och sådant. Men
jag förstår arbetsgivare som tvekar därför att min svenska inte är
bra och jag saknar erfarenhet av att arbeta i Sverige. Jag önskar så
att jag kunde få en praktikplats, även utan lön, bara jag kan få intyg
på det.
Och Anna ser som sagt optimistiskt på Marynas möjligheter. Hon
tror att bästa vägen till jobb för henne är via bemanningsföretag och
där hoppas Anna att hennes egna kontakter i branschen ska komma
till nytta.
– Jag släpper henne inte!
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MENTOR: Lionel Rieloﬀ

Lionel Rieloﬀ och
Krajangsri Srikrjang Phasomsap

Utbildning: Bibliotekshögskolan i Borås
Nuvarande arbetsplats: ombudsman
på DIK-förbundet
Kommer från: Chile
Till Sverige: 1974
ADEPT: Krajangsri Srikrjang Phasomsap

Utbildning: biblioteksexamen i Thailand,
universitetsstudier i Sverige
Nuvarande arbetsplats: lärare,
Kursverksamheten, deltid
Kommer från: Thailand
Till Sverige: 2003

Lionel Rieloﬀ och Krajangsri Srikrjang Phasomsap

Sätt upp rimliga mål!
– Jag nästan kokar över! säger Krajangsri Srikrjang Phasomsap, sätter
händerna runt huvudet och skrattar.
Det som kokar i hennes huvud är alla idéer som Krajangsri från
Thailand tycker att hon fått genom de många samtalen med sin
mentor och yrkeskollega Lionel Rieloﬀ, som kom till Sverige som
tonåring från Chile redan 1974.
Krajangsri kom till Sverige för att besöka vänner, träﬀade en
thailändare bosatt i Malmö, sa upp sig från jobbet som bibliotekarie på Thai Airways i Bangkok och ﬂyttade till Sverige. Lionel
kom till Sverige från Chile som 16-åring 1974. Efter gymnasiet
utbildade han sig till bibliotekarie. Han arbetade i yrket tills det
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fackliga engagemanget ledde till att han blev ombudsman på heltid för DIK i Skåne.
Sedan Lionel och Krajangsri blev ett par i projektet i höstas har de
träﬀats på Lionels kontor, på ﬁk, på bibliotek och de har pratat i telefon. De har pratat vitt och brett om jobbidéer, utbildning, jobbsökande, språk och mycket annat. Lionel har till exempel många kontakter genom sitt jobb som facklig ombudsman på heltid för DIK.
– Och jag kan ju biblioteksvärlden också, även om det nu är några
år sedan jag själv var aktiv i yrket.
Krajangsri tycker att något av det bästa Lionel gjort är att han lärt
henne att se bredare på vad hon har förutsättningar att arbeta med.
Hon har insett att det bästa är att inte ensidigt vara inriktad på att
få ett bibliotekariejobb, utan se att det ﬁnns andra möjligheter. Det
resulterade i att hon under vårterminen arbetat som lärare i thai på
Kursverksamheten i Malmö och Lund och att det blir ﬂer kurser till
hösten. Samtidigt har hon pluggat intensivt på kursen IMER på Malmö högskola för att förbättra svenskan. (IMER är en avancerad introduktionsutbildning i svenska med engelska och samhällskunskap.)
Lionel funderar kring mål och förväntningar.
– Jag tror att det är väldigt viktigt att sätta upp mål på en rimlig
nivå och inte skapa för höga förväntningar och att inte stressa. Det
får ta tid och det är också viktigt för Krajangsri att fortsätta jobba
med att förbättra svenskan.
Ett intressant uppslag handlade om att Krajangsri skulle kunna
vara rätt person att katalogisera den samling thailändska böcker
som nu ligger osorterad i Ragunda kommun i Jämtland. Det handlar
om en donation till den omskrivna thailändska minnespaviljongen
King Chulalongkorn Memorial i Ragunda kommun i Jämtland som
invigdes för några år sedan.
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Men den goda idén har tyvärr strandat på att det verkar helt omöjligt att få fram pengar till ett sådant projekt!
Båda är inställda på att fortsätta hålla kontakten även när projektet avslutats. För de har blivit vänner och det ﬁnns så mycket
att fortsätta prata om, så många goda idéer att pröva och så många
alternativ att diskutera.
– Vi är på väg! säger Lionel med eftertryck.
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Pia Jansäter
och Miyuki Kazeto

MENTOR: Pia Jansäter

Utbildning: psykologexamen och utbildning
i media- och kommunikationsvetenskap
i Lund, samt diplomerad från IHR, Stockholm
Nuvarande arbetsplats: det egna
företaget Jansäter Kommunikation
Kommer från: Sverige
ADEPT: Miyuki Kazeto

Utbildning: formgivare
Nuvarande arbetsplats: Deltidsarbete
på Jansäter Kommunikation
Kommer från: Japan,
bosatt i Tyskland 1990-2004
Till Sverige: 2004

Pia Jansäter och Miyuki Kazeto

Världens chans för båda
– Har jag verkligen tid med det här? funderade Pia Jansäter när hon
ﬁck frågan från sitt fackförbund DIK om hon var intresserad av att
ställa upp som mentor.
Och egentligen hade hon väl inte tid eftersom hon har fullt upp
med det egna företaget Jansäter Kommunikation.
Men det hela lät lockande och syftet att stötta utländska akademiker på väg in på svensk arbetsmarknad lät vettigt. Så Pia sa ja och det
har hon inte ångrat. För när projektet formellt avslutades i maj hade
hon i adepten Miyuki Kazeto, som är graﬁsk formgivare från Japan
inte bara fått en ny vän utan också en ny medarbetare i sitt företag.
– Det har varit jätteroligt! säger hon entusiastiskt om att mentor
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– adeptrelationen övergått i en kollegierelation på Jansäter Kommunikation.
Än så länge är Miyuki timanställd och senare ska hon jobba
halvtid. Förhoppningen är att uppdragen som kräver en graﬁsk
formgivare och webbdesigner ska bli riktigt många hos Jansäter
Kommunikation framöver.
Miyuki tycker att Pia har gjort en stor insats och varit väldigt
aktiv för att hjälpa och stötta. Under hela projekttiden har de träffats ofta, ibland ett par gånger i veckan. Pia har tagit med Miyuki
på nätverksträﬀar, föredrag, glöggfester, kundmöten och annat
och ihärdigt hjälpt Miyuki att bygga upp ett eget stadigt växande
nätverk. Ändå dröjde det till efter jul innan det lossnade men därefter har mycket hänt och bland annat har Miyuko jobbat åt en
reklambyrå tack vare Pia. Sedan jobbade de båda tillsammans med
en stor oﬀert för en organisation och det var när de jobbade ihop
med det, och idéerna och kreativiteten ﬂödade, som Pia bestämde
sig för att bereda Miyuki plats i sitt företag.
– Vi hade så kul när vi jobbade ihop så jag tänkte att det här är ju
världens chans att få en jätteduktig medarbetare.
Och Miyuki, som efter två och ett halvt år utan jobb i Sverige var
ganska desillusionerad när hon tackade ja till att delta i projektet, är
förstås om möjligt ännu mer nöjd än Pia.
– Jag hoppades att projektet skulle ge resultat men kunde aldrig
tro att det skulle gå så här bra. Jag har haft stor tur som mötte Pia.

MENTOR : Marzieh Baikkeshee

Dumitru Aioanei

Utbildning: BA inom Väg och vatten
i Teheran, högskoleingenjör Chalmers
Nuvarande arbetsplats: Volvo Personvagnar
Kommer från: Iran
Till Sverige: 1990
ADEPT: Dumitru Aioanei

Utbildning: civilingenjör, elektroteknik,
inriktning järnväg, Bukarest
Nuvarande arbetsplats: Sweco
Energuide i Luleå
Kommer från: Rumänien
Till Sverige: 2006

Marzieh Baikkeshee och Dumitru Aioanei

Målet var ett jobb
Bothnialoppet är en tävling på långfärdsskridskor med start i
Skellefteå och mål i Luleå efter 5,6 mil på havsisen. När 2007 års
lopp gick av stapeln den 11 mars med mer än 500 deltagare stod för
första gången en rumän i startfältet. Han stod dessutom stadigt
på de nyköpta långfärdsskridskorna hela vägen och gick i mål som
nummer 175 efter 5 timmar och 18 minuter.
Rumänen heter Dumitru Aioanei och är civilingenjör och Lulebo
sedan februari då han började arbeta som konsult inom järnvägsteknik på Sweco Energuide i Luleå. Han är dessutom en av deltagarna
i Göteborgsdelen av projektet Professionskollegor. Att han ﬁck
jobb i Luleå efter bara ett år i Sverige beror förstås ytterst på hans
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kvaliﬁkationer; på hans examen med inriktning på järnvägstransporter och på att han hade arbetat mer än tio år i yrket vid den
rumänska statsjärnvägen.
– Men, säger han, jag hade stort stöd av min mentor. Hennes entusiasm var smittsam och uppmuntrande och hon inspirerade mig att
söka jobb över hela landet.
Och att uppmuntra, stötta och inspirera var precis vad Dumitrus
mentor, civilingenjören Marzieh Baikkeshee, såg som sin uppgift
när hon tog på sig mentorsuppdraget. Hon tvekade inte att göra det
när hon ﬁck frågan från Sveriges Ingenjörer, för hon tyckte att hon
har många egna erfarenheter att dela med sig av. Själv arbetar Marzieh numera på Volvo Personvagnar i Göteborg men hon tycker att
hennes väg in på den svenska arbetsmarknaden blev onödigt krånglig
när hon kom hit från Iran 1990 med universitetsutbildning och lång
arbetslivserfarenhet i bagaget. Så hon ville gärna hjälpa kollegor, som
befann sig i den situation hon en gång varit i, att ta sig in snabbare i
svenskt arbetsliv.
– Att integrera de arbetslösa akademikerna på den svenska arbetsmarknaden är inte svårt! Det är högkonjunktur och svenska industrier behöver oliktänkande kompetenser.
– Det är en viktig uppgift att vara mentor, säger hon också. Går
man med ska man engagera sig på allvar och vara beredd att avsätta
tid. Det var svårt ibland för mig som är ensamstående med barn men
det var värt besväret.
Men, säger hon också, eftersom vi alla har problem att få tiden
att räcka till skulle det ha underlättat om man hade fått redovisa
tiden som arbetstid. Själv skulle jag ha velat redovisa det som facklig
arbetstid men det gick inte.
Marzieh säger att de försökte träﬀas ett par tisdagar i månaden
så länge Dumitru var kvar i Göteborg. De pratade minst en timme
men ofta mer.
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– Vi brukade träﬀas efter jobbet, i regel på Chalmers bibliotek,
och ibland satt vi kvar till stängningsdags.
– Jag peppade honom och uppmuntrade honom att inte ge upp
även om arbetsförmedlingen började säga att han var för gammal för
att få jobb i sitt yrke och började föreslå annat som att köra taxi till
exempel. Vi gick igenom hans CV och olika ansökningsbrev. Jag föreslog ändringar men det var inte alltid så lätt för Dumitru att ändra
– han är en mycket bestämd person.
Att han är så bestämd är också en styrka, tycker Marzieh. Att han
var så motiverad och målinriktad och har så stark vilja gjorde det
roligt och intressant att vara mentor. Hon säger också att de från
början satte upp det bestämda målet att Dumitru skulle ha ett jobb
innan projektet var slut. Det skulle vara inom hans yrkesområde och
därför skulle han vara beredd att söka jobb var som helst i Sverige.
Det var så Luleå kom in bilden. Dumitru hittade jobbet på nätet och
blev kallad till intervju. Då hade han redan ett praktikjobb på ett
konsultföretag på gång men när han blev erbjuden fast jobb direkt i
Luleå tvekade han inte ett ögonblick.
Att det var så lätt att tacka ja berodde också på att han gillade
tanken på närheten till naturen i Luleå med hav, skog, snö och
friluftsliv.
När vi talas vid på försommaren är han full av entusiasm över både
jobbet och att bo i Luleå.
– Jag går, cyklar, åker skidor och skridskor och reser omkring för
att se så mycket jag kan. Jag hjälper vänner och bekanta med trädgårdsarbete och snickerier och i sommar ska jag vara gast på fartyget
Nordhav!
Men Bothnialoppet igen. Hur var det egentligen?
– Det var tuﬀt! Det var mycket snö på banan, mycket vatten också.
Och motvind. Men framför allt var det kul och jag kommer att åka
nästa år igen.
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MENTOR: Judit Wefer

Judit Wefer

Utbildning: medicine doktor,
Karolinska Institutet, Stockholm
Nuvarande arbetsplats: Karolinska Institutet
Kommer från: Sverige
ADEPT: Takako Westlind

Utbildning: matematisk statistiker,
Uppsala universitet
Nuvarande arbetsplats: arbetslös
Kommer från: Japan
Till Sverige: 1990

Judit Wefer och Takako Westlind

Det gäller att hålla
balansen
Naturvetarförbundet är den sammanhållande länken mellan mentorn
och biomedicinaren Judit Wefer och hennes adept Takako Westlind,
som kom till Sverige från Japan 1990 som matematisk statistiker. Men
de har inte alls samma professionella inriktning eftersom Judit efter
sin disputation främst har jobbat administrativt med forskning. Hon
har ingen erfarenhet av eller något kontaktnät inom biomedicinsk
statistik som är vad Takako allra helst vill arbeta med. Det tycker
Judit känns besvärligt eftersom hon tar sitt mentorsuppdrag på stort
allvar och känner stort ansvar för att göra sitt allra bästa.
De konstaterar att det inte blivit så många träﬀar för dem bland
annat därför att Takako bor fyra mil utanför Uppsala med dåliga
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kommunikationer. Men telefonsamtalen har blivit många.
Takako kommer inte riktigt ihåg hur hon ﬁck höra talas om projektet och anmälde sig men Judit läste om det i ett nyhetsbrev från
Naturvetareförbundet. Visserligen tyckte hon då att den inbjudan
var ”luddigt” formulerad men eftersom hon jobbat med mentorprogram tidigare och gillar den metoden väcktes hennes intresse och
hon anmälde sig.
Hon tycker att den information som kom därefter också var lite
luddig med ett ”tassande” språk och det var svårt att få grepp om vad
uppdraget egentligen gick ut på. Samtidigt konstaterar hon att hon
absolut inte är kritisk till projektet i stort.
– Jag låter nog mer negativ än jag egentligen är! Och jag har ingen
kritik mot de praktiska arrangemangen utan det gäller oklarheten
kring vilka erfarenheter hos mentorn som adepterna skulle kunna
efterfråga. Så om Saco eller förbunden ska fortsätta med den här
typen av projekt behövs tydlig och konkret information med klarspråk om vad mentor respektive adept förväntas göra. Likaså borde
både mentor och adept ha fått mer utbildning och introduktion i
starten anpassad efter respektive grupp, säger Judit.
Men Takako talar inte om brister utan mest om hur mycket hon
uppskattar Judit som mentor.
– Hon är ett mentalt stöd och för mig är det viktigt att hon ﬁnns
där! säger Takako.
Sedan säger hon att Judit både uppmuntrar och stöttar och har
hjälpt till med konkreta saker som ansökningshandlingar. Hittills
har ansökningsbreven inte lett till jobb men breven är absolut bättre
nu än tidigare.
Sedan berättar de den sorgliga historien om hur Takako, som varit
arbetslös sedan december 2005, var på vippen att få ett kvaliﬁcerande
praktikjobb i början av året. Allt var klappat och klart när de nya bestämmelserna om akademikerpraktik som beslutades efter höstens
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regeringsskifte slog till. Då blev det ingenting av med Takakos
praktik.
Det var en stor besvikelse, tycker båda. Men sedan har de lämnat detta bakom sig och ägnat en hel del tid åt det spår som Judit
tror mest på för Takakos del– att hon ska hitta ett examensämne
inom biostatistik som kan leda in henne på en arbetsplats. Det kan
ge kontakter som i sin tur sedan kan leda till jobb. Men den vägen
är också snårig.
Judit funderar vidare kring det ansvarsfulla mentorsuppdraget.
– Det gäller att hålla balansen, säger hon. Att inte väga över för
mycket åt endera hållet. Jag ska uppmuntra utan att vara klämkäck.
Jag ska kunna lyssna intresserat men inte bara hålla med. Jag trodde
att jag kunde tänka objektivt men det fungerar inte alltid.
Hon återkommer till att hon nog inte är den mentor Takako
egentligen skulle ha behövt.
– Visst kan jag uppmuntra och stötta. Lära ut om koderna i arbetslivet, att ringa och skriva ansökningsbrev och liknande. Men
jag har ju inte de kontakter och det nätverk som Takako egentligen
behöver.
Ändå tvekar Judit inte inför att ställa upp som mentor igen om en
sådan förfrågan skulle komma.
– Det är jag beredd att göra. Jag har ju lärt så mycket av det här
projektet och det är kunskaper och erfarenheter som kan komma
till nytta då.
Takako då?
Ja, hon fortsätter att hoppas på att situationen ska vända. Hon vet
att hon behöver förbättra sin svenska som har brister trots många år
i Sverige. Hon hoppas att hennes förbättrade ansökningsbrev ska ge
resultat och hon ska inte prata så mycket av nervositet om hon kallas
till intervju. I stället ska hon anstränga sig att komma ihåg att hon är
kvaliﬁcerad. Och hon ska jobba vidare på att bygga upp ett nätverk.
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Aulikki Lundgren

Intervju med Aulikki Lundgren, utbildare och handledare

Båda vinner
Konsulten Aulikki Lundgren, mentor med auktorisation från MentorAkademin, var projektets sammanhållande länk. Hon lade upp
innehållet i samarbete med projektledningen, Ossian Wennström
och Jenny Andersson Rivas. Hon höll i samtliga möten med utbildning, övningar, redovisningar och diskussioner. Hon sammanställde
utbildningsmaterial, tipsade om böcker och gav hemuppgifter. Hon
var också den i projektledningen som hade mest kontakt med deltagarna, med ständig beredskap att ta emot frågor och funderingar
från såväl mentorer som adepter. En möjlighet som många utnyttjade, främst bland mentorerna.
Med facit i hand efter pilotprojektets sista möte tycker hon att det
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varit ett oerhört givande uppdrag där hon sett så mycket hända och
sett så många människor genomgå en positiv utveckling, växa och
få ökat självförtroende. En förändring som hon tycker syns i både
hållning och blick hos många.
– Det märks i deras glada ögon att något har hänt, säger hon.
Hon tycker att det var bra gjort av Saco att våga testa ett helt nytt
och annorlunda sätt att arbeta med den högaktuella samhällsfrågan
hur vi ska ta till vara kompetensen hos invandrade akademiker och
andra med utländska examina.
– Det sker alldeles för få sådana satsningar, därför var det extra
roligt att Saco valde att ta itu med uppgiften.
Projektet har gett så många lärdomar och erfarenheter som skulle
kunna vara till nytta på både samhälls- och individnivå om någon
väljer att göra en fortsättning.
I förutsättningarna när hon tog på sig uppdraget ingick att de
personella och ekonomiska resurserna var begränsade. Det innebar
bland annat att det inte fanns någon buﬀert för ”oförutsett” och att
det inte gick att göra ett så genomarbetat jobb som hon skulle ha
önskat, inte minst i introduktionsfasen och i utbildningen av deltagarna. Det konkreta praktiska förberedelsearbetet skulle också ha
behövt mer tid eftersom, som hon uttrycker det, ”ett projekt blir
precis så bra som förberedelserna bäddar för” och ju stadigare grund
man kan lägga desto bättre resultat kan man förvänta sig.
Konkret ledde begränsningarna bland annat till att mentorerna
inte nåddes av informationen att Aulikki Lundgren stod till deras
förfogande för råd och stöd ända från den tidpunkten då de började
fundera på om de skulle ta sig an uppdraget och om de därefter ville
förbereda sig i god tid. Hon beklagar detta eftersom ﬂera missar och
missförstånd som därigenom uppstod skulle ha kunnat undvikas.
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Till exempel skulle det inte ha behövt inträﬀa att en kvinna kom
till det första mötet i tron att hon skulle delta som adept varpå det
visade sig att hon blivit anmäld som mentor.
Men huvudintrycket är alltså positivt och Aulikki Lundgren tycker att hon än en gång ﬁck bekräftat det som hon sett i en rad tidigare
mentorprojekt – det uppstår en växelverkan så att båda parter får
nya lärdomar och erfarenheter och växer och utvecklas som personer. Något som antagligen kom som en positiv överraskning för en
del mentorer som förväntat sig att det bara skulle handla om att ge
och stötta.
– Att båda kommer få stort utbyte av processen är alltid ett av
mina viktigaste budskap till mentorer och adepter.
Med facit i hand – är det något du skulle ha velat göra annorlunda
förutom att lägga mer tid på förberedelserna?
– Projektet blev mycket större än det ursprungligen var tänkt och
eftersom det var ett pilotprojekt hade det varit bättre om det inte
hade blivit så många deltagare och grupper. Jag önskar också att
det hade funnits utrymme för mig att delta i de olika parens första
egna möten. Det skulle ha betytt mycket, för när deltagarna träffas på egen hand uppstår alltid nya frågor och funderingar och ju
snabbare man kan ta itu med dem desto bättre kommer det att gå i
fortsättningen. Nu var det så många deltagare i projektet totalt att
det skulle ha blivit en stor apparat att genomföra, men det hade inte
varit omöjligt.
Kan du sammanfatta dina intryck och erfarenheter i tre ord!
– Spännande - framgångsrikt – modigt!

Gruppdiskussion på möte i maj 2007.

Så här tyckte deltagarna
Pluslapparna blev många när deltagarna på avslutningsträﬀarna
summerade sina intryck av projektet på post it-lappar. Det handlade om att projekttiden varit stimulerande, att det varit bra med en
kollega som kunde ge feedback, att få ett bollplank, nya kontakter,
början på ett nätverk, nya idéer, nya vänner, nya tankar, många lärdomar och nya infallsvinklar. Många underströk hur roligt det varit
att få prata yrkesfrågor och byta erfarenheter med kollegor som de
inte skulle ha haft chans att träﬀa annars.
Men det fanns också minuslappar, för alla gick ju inte nöjda ur projektet. Många hade velat ha ﬂer möten, andra tyckte att det var för
få svenskar som deltog och pekade på risken för ännu ett ”invandrarprojekt”. Några var kritiska till grundidén att det främst handlade
om kontakter, nätverk och steg på vägen och inte om jobb.
Kanske var det för stor grupp, tyckte några. Andra hade synpunkter
på gruppernas sammansättning. Bra med blandade grupper tyckte då
en del, medan andra helst bara ville träﬀa andra med samma yrke.
Några par hade språkproblem när adeptens svenska var för knagglig
och man inte hade något annat gemensamt språk att använda.
Många hade förslag på förändringar och förbättringar vid en eventuell fortsättning. Det handlade om allt möjligt från målformulering, mer tid, tätare möten, ﬂer föreläsare och bättre matchning till
studiebesök, ﬂer smågrupper, bättre introduktion och föreläsningar
om svensk kultur. Här är några av omdömena:
•

Feedback från en kollega är en jättestor möjlighet

•

Bra att träﬀa nya kollegor och få ett nytt nätverk

•

Bra med utbyte av erfarenheter i storgrupp

•

Man lär av varandra
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•
•

Utan nätverk är det svårt att lyckas
Inspirerande att möta människor från olika yrkesgrupper och
nationaliteter

•

En energikälla

•

Projektet har stimulerat mig personligen

•

Kollegan har fått jobb!

•

En ny vänskap

•

Mycket lärorikt även för mentorerna

•

•
•

Mycket inspirerande att möta en person från en annan kultur
och inse hur stora likheter som ﬁnns
Mångfalden har varit positiv
Mycket givande att få prova mentorrollen – att kunna motivera,
lyssna, klargöra. Att bidra med egen erfarenhet

•

Nya idéer, kompisar, nätverk och kontakter

•

Spännande att se att alla har gått framåt

•

För få svenska kollegor, det blir bara ett invandrarprojekt

•

Efter projektet är jag INTE ett steg närmare arbetsmarknaden

•

Resultatet hade blivit ännu bättre om alla adepter hade varit lika
motiverade

•

Svårt att få tid

•

Samla en grupp med ﬂer från samma yrke
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•

Arbeta mer i grupper så att de utländska kollegorna kan få
en chans att möta ﬂer mentorer

•

Matcha mer noggrant

•

Sätt tydligare mål för projektet!

•

Para ihop professionskollegerna bättre – gå inte bara efter
utbildning

•

Vi behöver arbeta mer praktiskt

•

Uppmuntra företag att skapa utrymme för våra adepter

•

Mer utförlig introduktion om projektet önskvärt

•

Att vara med i projektet förpliktigar! De som går med bör ge sig
tid att träﬀas och delta i de gemensamma träﬀarna

•

Jag saknade en mentor när jag var ny i Sverige

•

Mycket inspirerande och utmanande med andras perspektiv

•

Utvecklande att minnas hur det var att vara ny i Sverige

•

Matchningen är mycket viktig!
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Ossian Wennström

Intervju med Ossian Wennström, projektledare

En metod med
stora möjligheter
Det är inte helt lätt att sammanfatta och utvärdera projektet Professionskollegor, konstaterade projektledaren Ossian Wennström
när det enda som återstod var ett sista möte med de deltagande
förbundens respektive projektansvariga. De båda mötesomgångar
som han deltagit i har varit fyllda av intryck, spännande redovisningar, berättelser om bra och dåliga erfarenheter och av samtal
och diskussioner.
– Visserligen fanns målet väl formulerat – alla oetablerade deltagare
skulle ta minst ett steg framåt. Men därutöver visste varken jag eller
min projektledarkollega Jenny Andersson Rivas något om hur det hela
skulle utveckla sig och vad som skulle ske under projektets gång.

68 PROFESSIONSKOLLEGOR

Ossian Wennström menar att majoriteten av deltagare, både mentorer och adepter, i de avslutande samtalen om projektet gav uttryck
för att de hade haft stort utbyte av projektet. För egen del tycker han
att det inte minst varit inspirerande att lära sig vilka möjligheter till
utveckling som ﬁnns när kollegor hjälper kollegor.
– Det är positivt att många deltagare, på egen hand och med hjälp
av sina mentorer gått från arbetslöshet till utbildning, praktik eller
jobb, anser han. Den gynnsamma konjunkturen på arbetsmarknaden har självklart hjälpt till. Det har kort sagt blivit lättare att få
jobb. Min övertygelse är att denna utveckling faktiskt bidragit till
att ﬂer deltagare ﬁck verklig nytta av projektet, eftersom kontakter
och möjligheter kunde leda vidare och ge frukt.
Men, konstaterar han, trots känslan av framgång när det gäller
adepter som lyckats få jobb – cirka hälften av deltagarna! – så har
vi valt att inte ”försiﬀra” resultaten. Om målet med projektet hade
varit att så många som möjligt skulle få jobb så hade vi över huvud
taget inte valt att arbeta med mentorskap, utan snarare satsat på någon form av jobbcoaching.
– Mentorskapet utgår från individen och en del av processen
handlar om att deﬁniera mål, som många gånger kan komma att
handla om helt andra saker än att få jobb inom det yrke som man
utbildat sig för. Någon inser längs vägen att det som de vill göra är
något annat – det känns väldigt positivt när något sådant händer.
– Det här handlar om ett pilotprojekt som vi hoppas får efterföljare, säger Ossian Wennström. Vi har samlat på oss en hel del erfarenheter. Det ﬁnns både sådant som vi tänker ta vara på och sådant
som kan göras annorlunda och bättre. Nu vill vi dela med oss till alla
andra som vill göra liknande projekt.
– Även om jag tycker att det hela blev bra så är det klart att vi
kunde ha förberett oss bättre och varit mer samordnade.
Han tycker att det är viktigt att mentorer och adepter får rätt
förberedelse inför deltagandet. Mentorer och adepter ska passa för
varandra och ha realistiska förväntningar.
Där kan man jobba mycket mer än som nu skedde med att förbereda mentorerna på uppdraget, vad som kan vara svårt, kulturkrock-
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ar och att det handlar om en ideell insats som kommer att ta en hel
del av mentorns tid, men som också kan ge enormt mycket tillbaka i
form av lärdomar och erfarenheter. Även om vi i många fall lyckades
väl med matchningen av mentorer och adepter så hade det totalt
sett kunnat bli ännu bättre. Om alla mentorer och adepter hade fått
genomgå en kort intervju inför uttagningen hade med säkerhet en
del riktiga felmatchningar kunnat undvikas.
– Även adepterna, som främst rekryterades via arbetsförmedlingen, behöver informeras om projektets syfte. En kort intervju skulle
även för dem kunna vara ett sätt att se till att alla vet vad de ger sig
in i och vad de kan förvänta sig. Nu hade uppenbarligen en del adepter missförstått informationen eller rent av fått felaktiga uppgifter.
Det gjorde att några kom till projektet med förväntningar på att det
direkt skulle leda till jobb. Sådana missuppfattningar ledde i något
fall till stor besvikelse.
Ossian Wennström anser att gruppmötena var lärorika och intressanta. För egen del tycker han att det var fascinerande att få en inblick i den imponerande kompetens som ﬁnns hos projektets adepter. Fascinerande, men naturligtvis också bekymmersamt, eftersom
det handlade om outnyttjade eller underutnyttjade kompetenser
som skulle kunna ha tillfört svenskt arbetsliv och svensk arbetsmarknad mycket.
Vilka är dina viktigaste erfarenheter om projektet får efterföljare?
På det svarar Ossian Wennström att det vid sidan om den betydelsefulla matchningen är angeläget att prioritera deltagarnas möjligheter att kommunicera med varandra. Här spelar naturligtvis de
tillfällen då deltagarna fysiskt får träﬀas en central roll. Det är då
som möjligheterna att dra nytta av varandras nätverk uppstår. Det
kan också ge mycket att få dela med sig själv eller höra om andras
bra och dåliga erfarenheter. Ofta får man konkreta tips men det kan
även ge perspektiv på den egna situationen. Att höra om andra kan
också göra det lättare att blicka bortom problem som ligger precis
framför näsan, som ibland kan kännas nästan oöverkomliga.
Men, fortsätter Ossian Wennström, träﬀarna hade naturligtvis
inte kunna bli till vad de blev om inte deltagarna hade känt sig be-
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kväma. Därför kan det inte nog understrykas att det redan från början är viktigt att grundlägga en positiv och förtroendefull relation.
Här hade utbildaren och handledaren Aulikki Lundgren en viktig
roll i projektet. Hennes arbete bidrog till att skapa en förtroendefull stämning, som var en förutsättning för att kunna ta upp och
samtala om svåra ämnen, både enskilt och i grupp. Det var också
en förutsättning för att deltagare skulle vilja och våga ta kontakt
mellan möten.
Han säger att han gärna även hade velat testa hur någon form av
gemensam webbplats eller chatt hade kunnat fungera; exempelvis
ett mentorsrum. Detta var också något som ﬂera deltagare föreslog
i sina slutsynpunkter. Det kan vara ett sätt att hålla nere kostnaderna, eftersom det kräver resurser i pengar och arbete för att ordna
fysiska möten, i synnerhet om det förutsätter resor, övernattningar
och hyrda lokaler.
Till sist säger Ossian Wennström att ”det känns verkligt roligt att
projektet faktiskt blev så bra som vi tänkte oss och att vi nu har
massor av intressanta erfarenheter att dela med oss av”.

Erfarenheter
Några lärdomar för den som sparkar bollen vidare

Planering och förberedelser
Avsätt gott om tid för planering och förberedelser. Det handlar inledningsvis om att prioritera, bestämma ambitionsnivå och sätta
upp mål. De ekonomiska och personella förutsättningarna är viktiga. Likaså att ha en god bild av vad som är möjligt och vad som inte
är det. Ju mer omsorgsfulla förberedelser desto större möjligheter
till framgång. Om ﬂera organisationer eller personer ansvarar för
olika delar av projektgenomförandet ställs särskilt stora krav. Alla
ska vara med på noterna. Det kan vara klokt att redan i denna del
av processen ha hjälp av någon som har tidigare erfarenhet av att
arbeta med mentorskap.

Urval
Hur ska adepter och mentorer rekryteras?
Låt deltagarna ansöka om att få delta i projektet. Genom att inhämta information om deltagarna, via anmälningsblankett och intervju,
får ni en bild av vilka de är. Det är viktigt att både mentorer och
adepter tillhör de målgrupper som projektet avser, att de verkligen
har anmält sig till rätt projekt (förväntningar), att de har möjlighet
att vara med under hela projektet och att de har den språkliga förmåga som projektet kräver. Låt urvalet ta tid.

Gruppsammansättning
Urvalet bör även påverkas av hur ni tänkt att grupperna i projektet
ska vara sammansatta. Det kan vara en fördel om grupperna har en
tydlig inriktning mot någon viss profession eller en viss bransch.
Exempelvis kan det innebära att det för hela gruppen blir möjligt
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att anordna gemensamma studiebesök på någon av mentorernas
arbetsplatser.

Matchning
Det ﬁnns en mängd faktorer att ta hänsyn till vid matchningen av
mentorer och adepter. Utbildning, yrke, bransch, ursprung, ålder
och kön är några. Fundera på vilka som är viktigast. Matchningen
blir oftast bättre ju mer man vet om personerna.

Information
En avgörande faktor är att deltagarna vet vad de ger sig in i och har
rätt förväntningar. Därför behöver de förberedelse och information.
Mentorer och adepter ska ha förståelse för vad mentorskapet syftar
till. Mentorerna bör ha viss beredskap för de olika svårigheter som
kan uppstå längs vägen. Han eller hon ska vara inställd på att ärligt
glädjas åt andras framgångar. Mentorn ska ha insikt om att det handlar om ett ideellt åtagande. Mentorn ska också vara beredd att satsa
mycket tid och engagemang, vara beredd att bjuda på sig själv, sitt
nätverk och sina kontakter och inte minst vara en lyhörd lyssnare.
Adepterna bör ha realistiska förhoppningar – det handlar om steg
på vägen, ingen jobbgaranti. Förväntningar och förhoppningar som
inte infrias kan få negativa konsekvenser.

Utbildning och utbildningsmaterial
För att säkerställa att deltagarna är rätt förberedda krävs informations- och utbildningsinsatser. Det kan ske på olika sätt. Ett sätt
är att genom intervju och personligt samtal i kombination med

»Bra att lyfta blicken

och se sin egen bransch
med andra ögon. «

skriftlig information se till att den som anmäler sig vet vad det
handlar om. Ett annat sätt kan vara att anordna särskilda introduktionsutbildningar, först och främst för mentorerna, men kanske
även för adepter.
Möten är alltid kostsamma så tänk efter noga vad som är att föredra. Ett sätt att hålla nere kostnaderna kan vara utbilda mentorer
och adepter var för sig i direkt anslutning till den första stora projektträﬀen.
När det gäller information och utbildning är innehållet naturligtvis lika viktigt som den tid som är avsatt. Det mest väsentliga är att
ge mentorer och adepter metodkunskaper och övningar som kan leda
mentorskapet framåt. Deltagarna bör även vara helt införstådda med
vad projektet går ut på samt ha förståelse för sina respektive roller.
Vid sidan om lärarledd utbildning är utbildningsmaterial för
självstudier av stort värde. Det är också insikten om att allt inte kan
läras vid ett tillfälle. Värdefullt är därför om deltagarna ges möjligheter att få adekvat stöd när behovet ﬁnns. Att som i projektet
Professionskollegor, från start till mål, ha professionell hjälp med
utbildning och handledning är naturligtvis förmånligt.
Ekonomiska realiteter innebär dock att förutsättningarna för att
göra detta kan se olika ut. En bra vägledning i avgörandet mellan
olika kostnader är att deltagarnas introduktion i projektet trots allt
är av stor betydelse för dess resultat.

Möten
Välj möteslokal och lägg programmet med omsorg, framför allt om
mötena sker efter arbetstid. Många är trötta när de kommer och en
mötesplats med lugn, trivsam miljö dit det är lätt att ta sig bidrar till
god stämning och bra samtal. Glöm inte pauserna. De ger tillfälle
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till prat och kontakter. Något att äta är lika viktigt som pauserna!
Många kommer ju direkt från arbete eller andra aktiviteter.

Kommunikation och gemensamma träﬀar
Prioritera tid för gemensamma träﬀar. I ett projekt av det här slaget
står alltid olika kostnader mot varandra. Vår erfarenhet är dock att
de tillfällen då deltagarna träﬀas i grupp har stor betydelse för hur
lyckat projektet blir. Deltagarna hör om varandras olika erfarenheter, får tips och inspiration.
Det kan vara värt att fundera på hur kommunikation kan ske utöver
de fysiska träﬀarna. Ett sätt kan vara att ordna en virtuell mötesplats
där deltagarna kan utbyta erfarenheter mellan de fysiska träﬀarna
och efter projektets slut. Mellan de gemensamma träﬀarna kan deltagarna också hållas informerade genom exempelvis nyhetsbrev.

Beredskap för stöd och hjälp
En del mentor/adept-par kan av olika anledningar behöva extra stöd
och råd för att komma igång eller om de kör fast under projektets
gång. Ha beredskap för detta. Ett gott råd kan vara att från början
se till att deltagarna vet vart de kan vända sig. Genom att även låta
deltagarna tidigt under projektet svara på en enkel enkät kan man
få en bild av om de kommit i gång, om det har frågor som bör följas
upp eller om det är något som de är missnöjda med.
Tänk på att i projekt av det här slaget kan människor ha de mest
skiftande livsöden bakom sig. Personer kan ha tagit sig igenom krig,
ﬂykt, förföljelse och andra traumatiska upplevelser. Starka känslor
kan rivas upp, för det behövs beredskap. En viktig insikt är därför
att allt inte går att ta hand om inom projektet.

»Att känna att

det inte är bara
jag men vi. «

Uppföljning och dokumentation
Uppföljning och dokumentation är inte bara av värde för omvärlden.
Det gör det också möjligt att redan under projektets gång göra saker
bättre. De gemensamma träﬀarna är naturliga tillfällen att ta emot
och ge svar på synpunkter och frågor, men ibland är det tidsmässiga
avståndet mellan dem för stort. En enkät kan då vara ett eﬀektivt
sätt att få in information.

Förtroende och tillit
Relationerna mellan deltagarna samt till projektledningen måste
präglas av förtroende och tillit. Att skapa förutsättningar för detta
är en av projektledningens viktigaste uppgifter. Betydelsefull är naturligtvis den förberedelse deltagarna får inför sina respektive roller,
men lika viktigt är vilken anda projektledningen lägger grund för
vid projektets gemensamma möten. Allt som sägs inom projektet
bör stanna inom projektet.

Professionskollegor

Berättelsen om ett mentorprojekt

Det här är berättelsen om Sacos mentorprojekt Professionskollegor.
Boken vänder sig till dig som planerar att genomföra ett liknande
projekt. Och till dig som är intresserad av hur man kan jobba med
mentorskap för att ge människor möjlighet att byta erfarenheter, träna
på att lyssna och tänka i nya banor, bygga nätverk, knyta kontakter och
lära sig mer om den svenska arbetsmarknaden.
I projektet har yrkesaktiva akademiker, medlemmar i Sacos förbund,
varit mentorer åt arbetssökande akademiker med utländsk utbildning
eller yrkeserfarenhet.
Vi berättar om hur vi planerade och genomförde projektet. Vi delar
med oss av våra erfarenheter – vad som var lyckosamt och vad som
kunde ha gjorts annorlunda.
Även deltagarna kommer till tals. Nio par blir intervjuade och berättar
om hur de upplevde projektet, vilka insikter och lärdomar de ﬁck och
vad som gjorde dem besvikna eller positivt överraskade.
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