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SammanfattningSammanfattningSammanfattningSammanfattning    
 

I maj 2003 fick Ingenjörshögskolan, genom undertecknad, i uppdrag att genomföra en 
utvärdering av Mentorsprogram för kvinnor – samverkan i Jönköpings län. Syftet var att 
dokumentera och utvärdera Mentorsprogrammets koncept och resultat, med fokus på 
ledarutveckling, kunskapsbildning och tillväxt. Programmet har pågått mellan  
2003-08-19 - 2005-05-31. I programmet har 60 mentorer och adepter, från olika branscher 
och verksamheter, män och kvinnor, äldre och yngre, deltagit.  
Utvärderingens resultat visar att yngre kvinnliga ledare/blivande ledare, har uppskattat det stöd 
och den vägledning, som mötet med den äldre och mer erfarne ledaren har kunnat ge. 
Samtalen har gett inblick i en annan typ av verksamhet, vilket har gett nya infallsvinklar och 
impulser för att hantera vardagliga situationer och problem. Resultatet visar även på värdet i 
att åta sig ett mentorskap, där den äldre ledaren möter den yngre ledarens tankar och 
situationer. Det har gett en djupare förståelse för de problem och utmaningar, som yngre 
kvinnliga ledare ställs inför, i dagens arbetsliv. 
Parallellt med adept/mentor träffarna har regelbundna gemensamma träffar ägt rum. Under 
träffarna har gruppreflektioner varit ett bärande inslag. Detta har öppnat upp en arena för 
samtal och djupare reflektion kring olika frågeställningar som rör ledarskap. Olika personers 
erfarenheter och perspektiv har fördjupats och prövats. I samtalen har det invanda ruckats och 
den egna verksamheten satts i ett nytt ljus. De gemensamma träffarna har även gett tillfälle för 
deltagarna att etablera nya kontakter och vidga sina nätverk.  
Svagheten i konceptet har varit svårigheten i att upprätthålla engagemang och intresse i ett 
program, som sträcker sig över så pass lång tid. Deltagandet har byggt på frivillighet och eget 
ansvar. Jämför man starten av programmet med slutet, ser man betydelsen av deltagarnas 
uppslutning i träffarna för upprätthållandet av engagemang. Detta kan jämföras med den 
urholkning som sker, när antalet deltagare i de gemensamma träffarna, under våren 2004 
sjunker. Frågan är om programmet skulle ha avslutats våren 2004, eller ha växlat spår. Vidare 
visar utvärderingen på svagheten och frustrationen i att driva ett regionalt projekt som är 
offentligt finansierat, där ingen av huvudfinansiärerna går in som ”projektägare” eller 
”uppdragsgivare”. Det har fått konsekvenserna: lågt intresse och lågt ansvar för insatt kapital. 
Dessutom har ett vakuum uppstått efter programtidens slut, då ingen av huvudfinansiärerna 
tar ansvar för förvaltning och vidareutveckling av programmets resultat. Slutsatsen är att 
ägarskap och ansvarsfrågor måste lyftas upp på dagordningen i ett tidigt skede, inför 
kommande regionala utvecklingsprojekt 
Rapporten är uppbyggd i två delar, där den första delen dokumenterar och utvärderar 
programmets koncept över tid. I den andra delen sker en tillbakablick och reflektion, där 
programmet sätts in i ett kunskapsbildande perspektiv, ett måluppfyllelse perspektiv och ett 
tillväxtperspektiv. Min ambition har varit att hitta en form för skrivandet, som levandegör 
programmet, där olika deltagares röster och olika programmiljöer träder fram. 
 
Jag vill tacka alla deltagande adepter och mentorer för visat intresse och tålamod med en 
filmande, frågande och dokumenterande utvärderare. Ett särskilt tack går till deltagarna i 
Dialogseminarierna som gett en fantastisk respons på en ovanlig och krävande metod.  
 
Stort tack! 
 
Karin Havemose 
Gränna 2005-06-07



SummarySummarySummarySummary    
    

”The Mentorship-program for women – co-operation in Jönköpings Län”, is a regional 
development project that was extended between 2003-08-19 and 2005-05-31. The main 
purpose of the program was to support and develop female leaders/coming leaders and also to 
develop knowledge and collaboration between leaders from different spheres of professional 
activities. 30 female adepts and 30 male/female mentors participated in the program. Two 
female entrepreneurs managed it and it was supported and financed through NUTEK, 
Alfastiftelsen, EFS-rådet i Jönköpings Län, Länsstyrelsen i Jönköpings Län and Landstinget i 
Jönköpings Län. 
The program was organized in two parallel tracks: 1.The regular meetings between the adept 
and mentor and 2.The large-group meetings, where different themes and aspects of leadership 
were explored. The result from the evaluation shows that it was a successful concept.  
The support the adepts achieved from the mentors increased their self-confidence and 
encouraged them to handle difficult situations in a more fruitful manner. The mentors, on the 
other hand, got a good training in “active listening” and coaching. The mentors also 
appreciated to “get to know” the younger female leaders doubts and thoughts. It gave them a 
deeper understanding concerning the conflicts and challenges she must handle in balancing 
work, career and family situation.  
During the program progress, the large-group meetings became an arena for mutual 
exploration and knowledge development in the field of leadership. In small-group discussions, 
leader’s experiences and perspectives were touched, compared and examined. Organizational 
culture and management praxis was put in a new light. It widened horizons and gave new 
perspectives and angles of approach.  
Voluntary participation and “act on your own responsibility” were two leading principals in 
the program. From the financiers and project-managers point of view, these two principals 
were the crucial factors for the decision in joining to the program.   
However, during the program, it was more and more obvious that these principals turned out 
to be the major weaknesses in the program. The program’s concept and methods depended on 
the participants` engagement and active participation. Time is one crucial factor when you are 
dealing with leaders. When the number of participants in the large-group activities started to 
decline, in the autumn 2004, the program lost its spirit and became more and more 
undermined. The program could have been ended in spring 2004, with maintained quality 
and result.  
Another weakness lies in the programs organizational structure. It was a regional project with 
focus on regional development and growth. Development projects are dependent on having a 
receiver that take care of the result and develops the outcome further. This program had no 
clear receiver or project owner. Of course, the regional governmental organizations had an 
“overall embracing regional responsibility”. But it is a big different between “overall embracing 
responsibility” and really manage and develop the result and lessons learned from the program. 
The financiers totally invested 1,5milj Swedish crowns in the program. Leaders and 
organizations put time and effort in it. One important issue to discuss, that should have taken 
place before the start of the program is – how to get return on investment, (monetary and 
human). Regional development and change takes time and demands a proactive and patient 
management.  
 
Jönköping, June 2005 
 
Karin Havemose, School of Engineering 
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Inledning 
En solig augustidag år 2003, samlas ca 60 chefer/blivande chefer från Jönköpings län i 
Huskvarna församlingshem. Det är män och kvinnor i olika åldrar och från olika 
verksamheter. En del står och pratar med varandra i mindre grupper, en del vandrar 
runt och ser sig omkring. Den stora samlingssalen är uppdukad med 6 stora bord. Där 
ska strax 5 stycken adept/mentor par per bord, strax slå sig ner. Programledarna riggar 
OH -projektor och blädderblock. Några representanter från styrgruppen är med och 
hjälper till med de praktiska arrangemangen. En nyfiken förväntan ligger i luften.   

 
Med detta inleds den officiella starten av Mentorsprogram för kvinnor – samverkan i 
Jönköpings län. Mentorsprogrammet är ett regionalt utvecklingsprojekt som har 
genomförts under perioden 2003-05-19 till 2005-05-31. I programmet har 30 kvinnliga 
adepter och 30 mentorer (18 män och 12 kvinnor), från privata och offentliga 
organisationer, deltagit. Syftet1 har varit att: 

 Utveckla dagens och morgondagens kvinnliga ledare inom både offentlig och privat 
verksamhet. 

 Skapa nätverk och samverkan mellan deltagarna (offentlig och privat verksamhet)  
 Utbilda mentorer och adepter. 
 Ta tillvara friskhetsaspekter. 
 Arbeta med attitydpåverkan/förändring 
 Synliggöra kompetenser. 
 Bredda arbetsmarknaden för kompetenta kvinnor. 

 
I projektets styrgrupp har ingått representanter från Svenska Kyrkan, Länsstyrelsen i 
Jönköpings län, Högskolan i Jönköping, Handelskammaren och Föreningssparbanken samt 
de två projektledarna, Margit Ferm och Marianne Hennix, genom PUFF HB2. Projektet har 
finansierats av NUTEK, Landstinget i Jönköpings län, ESF-rådet, Alfastiftelsen och 
Länsstyrelsen i Jönköpings län. Nätet – Regionalt Kvinnligt Resurscentrum i Jönköping 
(Nätet) har varit projektägare. Nätet har även bistått projektet med en administratör. 
Projektet har utvärderats av Ingenjörshögskolan i Jönköping. 

Om programmet 
Mentorsprogrammet kan beskrivas som ett visions och idédrivet projekt3, (Engwall, 1995), 
där visionen har varit att:  
1. Öka andelen kvinnor på ledande befattningar inom länet. 
2. I ett längre tillväxtperspektiv utveckla förutsättningar för ett hållbart kvinnligt chefskap, 
där chefskapet sätts in i ett socialt och hälsoperspektiv.  

                                                           

1 Enligt Projektplan ”Mentorsprogram, för kvinnor – samverkan i Jönköpings län” februari 2003, reviderad 2003-05-19. 

2 PUFF HB, Personlig Utveckling Framtida Företag HB. 

3 Mats Engwall tar i sin bok Jakten på det effektiva projektet, (s.153-162), upp problemet med att fastställa innebörden i 

”kärnbegreppet” projekt. Ett sett att försöka klargöra det, är att utgå från projektet från en idédefinition, satsningsdefinition eller 

uppdragsdefinition. Jämför man det med Mentorsprogrammet, kan man konstatera att det har växt fram ur en idé och en föreställning om 

att programmets koncept och metoder skall uppnå ett önskvärt tillstånd och resultat. Programmet har även en politisk och normativ 

klangbotten då det kan ses som en satsning, mot ett mer övergripande politiskt mål: jämlikhet – och ett mer uthålligt och jämlik 

maktfördelning.  
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Programmets konceptuella idé bygger på mentorskap som metod för att stödja och lotsa 
kvinnor in i ett chefskap4.  
Enligt traditionell projektdefinition skall ett projekt ha en start och ett slut5, (Wisen, 2003). 
När det gäller idé och visionsdrivna projekt är det svårt att backa tillbaka tiden till idéns 
ursprung. En idé är ju inget som finns färdigt och klart från början. Den fylls snarare på 
och utvecklas efter hand. Olika människor hakar på, prövar och utvecklar idén vidare. I det 
arbetet stimuleras idén av att möta ett visst motstånd, (Vedin, 2000) . 
När jag börjar nysta i, var idén till mentorsprogrammet har sitt ursprung, berättar en av 
programledarna att den började ta form år 2002, då Nätet – Kvinnligt Resurscentrum i 
Jönköping, sökte finansiering till en planerad förstudie med syfte att:  
 

”Undersöka behovet av ett mentorsprogram för kvinnor som är egna företagare, 
respektive anställda som chefer på olika företag 6” 

 
De tankar som låg till grund för detta var att:  
 

” Det tas sällan någon hänsyn till kvinnliga chefers speciella livssituation, vad gäller 
deras utveckling inom dessa områden. /…/ Att specialutbilda mentorer som kan ta sig an 
denna grupp skulle ge större möjlighet för kvinnor att våga ta mera utrymme i 
näringslivet och i samhället 7 ” 

 
I många projektstarter är timing en avgörande faktor, så även i detta fall. Förstudien 
genomfördes inte, då verksamhetsledaren för Nätet och tillika projektledare för förstudien, 
slutade. Nätet genomförde istället ett mindre mentorsprojekt, som ingick i ett av flera 
delprojekt i ett övergripande utvecklingsprogram, Nätet 2000 – 2003. Det projektet var 
riktat mot kvinnliga företagare och omfattade ca 8 deltagare. Vid ett av Nätets 
styrelsemöten8 beslutade man att vidga projektet till att:  

1. Omfatta ett större antal olika branscher och organisationer, 30 mentor/adept par.  
2. Rikta det mot kvinnliga chefer/blivande chefer. 
3. Sätta in projektet i ett mer långsiktigt tillväxtperspektiv.  

Med detta ville man matcha projektet mot det verkliga behovet, av att öka andelen 
kvinnliga chefer på arbetsmarknaden 

Planering och etablering 
Den 10 mars 2003 ägde det första protokollförda arbetsgruppsmötet rum. Det markerar 
starten för en intensiv uppbyggnads och planeringsfas. Programstarten är förlagd till den 
11 juni. Till dess skall 30 kvinnliga adepter och 30 mentorer ha rekryteras. Dessutom skall 
programmet ha fått beviljad finansiering. 
Med på mötet är en representant från Länsstyrelsen i Jkpg 19 och en representant från 
Jönköpings Landsting 110, och de båda programledarna.  

                                                           

4 Sammanfattat från Projektplan ”Mentorsprogram, för kvinnor – samverkan i Jönköpings län” februari 2003, reviderad 2003-05-19. 

5 Enligt traditionell projektdefinition skall ett projekt genomföras under en bestämd tid, dvs ha en start och ett slut. 

6 Enligt Nätets ansökan till Förstudie Växtkraft Mål 3, 2002. 

7 Ibid. 

8 En av programledarna ingår i Nätets styrelse.  

9 Efter programstart deltar ytterligare en representant från Länsstyrelsen. I rapporten benämns de Länsstyrelsen 1 och Länsstyrelsen 2. 

10 Den första representanten från Landstinget deltar endast i inledande arbetsgruppsmöten. Denna ersätts efter programstart av en ny 

representant. I rapporten benämns de Landstinget 1 och Landstinget 2. 
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Programledarna är två kvinnliga egenföretagare. Tillsammans har de, sedan 1997, initierat 
och genomfört ett flertal länsövergripande utvecklingsprojekt11.   
Ur mötesprotokollet12 kan utläsas att deltagande ledamöter uppfattar att programmet ligger 
rätt i tid. Landstinget och Länsstyrelsen ser paralleller mellan de behov som programmet 
skall fylla, till det läge som de egna organisationerna befinner sig i att:  

• Öka andelen kvinnliga chefer 
• Öka basen för framtida rekryteringar, bl. med tanke på stora pensionsavgångar 

från år 2010. 
• Stödja och utveckla de kvinnor som idag är chefer, så att de orkar fortsätta. 

Från mars till maj 2003 sker täta arbetsmöten. Marknadsföring och rekrytering av 
deltagande företag och organisationer är ett omfattande och tidskrävande arbete. 
Programledarnas och arbetsgruppens nätverk och personliga kontakter, används som bas 
för det arbetet. Matchningen av mentorer och adepter bör vara klar före midsommar.  
Under våren vidgas arbetsgruppen till att även innefatta deltagare från 
Föreningssparbanken i Jönköping och Högskolan i Jönköping, Svenska Kyrkan samt 
Handelskammaren i Jönköping.  
I april börjar innehåll i programmet ta form och en detaljplanering görs inför 
programstarten. Ett flertal privata företag har anmält sitt intresse. ESF-rådet beviljar medel 
till projektet och troligt stöd från Landstinget är att vänta. Programstarten flyttas fram till 
den 19 augusti, då en del av finansieringen, ännu inte är klar. Dessutom visar en 
uppdaterad företeckning över mentorer, att 3 platser från näringslivet återstår att fylla.  
I maj är den slutliga projektplanen klar. Fördelningen av adepter och mentorer reserveras 
enligt följande: 
 
 Adepter Mentorer  
Högskolan i Jönköping 3 3  
Länsstyrelsen i Jönköpings län 1 1  
Landstinget i Jönköpings län 3 3  
Försäkringskassan i Jönköpings län 2 3  
Jönköpings kommun 3 3  
Föreningssparbanken 2 2  
Svenska Kyrkan  2 2  
Privata näringslivet 14 13  
Summa 30 30  
(Från anteckningar från 5: e arbetsgruppsmötet/styrgruppsmötet 2003-05-09) 

 
I programmets styrgrupp ingår: 

• Föreningssparbanken -1 representant 
• Handelskammaren – 1 representant 
• Högskolan i Jkpg – 1 representant 
• Länsstyrelsen i Jkpg: s län – 1 representant 
• Svenska Kyrkan – 1 representant 
• PUFF HB – 2 representanter (projektledarna)  
 

                                                           

11 Se tidigare genomförd utvärdering av EU- ADAPT-projekt ”EMPAG, Empowerment for partnership and Growth”, Internationella 

Handelshögskolan i Jkpg, (Jonson Ahl, 2000) och EU-Employment-projekt ”Empowerment for women - Möten mellan människor”, 

Högskolan för Lärande och Kommunikation, (Sandahl, 1999). 

12 Nätet – Mentorsprojektet, Anteckningar från 1:a arbetsgruppsmötet 2003-03-10. 
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I projektplanen står även angivet roll och ansvarsfördelning enligt följande: 
Styrgruppen fattar beslut om projektets inriktning, budget, resursanvändning o dyl. 
Projektledningen svarar för genomförandet utifrån styrgruppens beslut. En av 
projektledarna rapporterar och förankrar projektet i Nätets styrelse via Nätets ordförande. 
Projektets finansiering fördelas enligt:  
            Finansiär  tkr  Fördelning  

• Nutek   450 tkr  29 % 
• ESF-rådet13    650    42 %  
• Alfastiftelsen  150  10 % 
• Landstinget  100  6 % 
• Länsstyrelsen  110  7 % 
• Deltagaravgifter  90   6 % 

Summa           1 550 tkr, inkl moms 
 
Innehållet i mentorsprogrammets aktiviteter planeras i tre parallella spår: 
1. Adept/mentor paren startar sina träffar efter kick-offen 1-2 september.  
2. Gemensamma programaktiviteter som äger rum med ca 1 – 2 månaders mellanrum.  
3. Kvällsföreläsningar kring temat Ledarskap som genomförs i Nätets regi14. 
Efter behovsinventeringen i samband programstarten framkommer även önskemål om att 
lägga in träffar enbart för adepter. Dessutom läggs en Arbetsstilsanalys, Working Style 
Analysis (WSA), in i programmet.  
 
Innehåll och tidplan 
 
Hösten 2003                                
Aktivitet Augusti September Oktober November December 

Adept/Mentor  
träffar 

Matchning av paren Träffarna startar  ----------------------------------------------------------------- 

Gemensamma 
programaktiviteter 
Adepter/Mentorer 
Adepter/Adepter 

19              26 
Program- Upp-      
start        samlings  
               träff 

1-2 
Kick-off 
Örensbaden. 
Internat lunch-
lunch. 
Tema: 
”Det goda sam- 
arbetet 
mentor/adept – 
Grunden för vårt 
livslånga lärande – 
Drivkrafter i off. o 
privat verksamhet 
– Dialogseminariet 
som metod för 
ledarutveckling” 

                 28 
Halvdagsträff 
Tema: 
”Återkoppling av 
nuläge, 
programönskemål 
samt föreläsning   
- Utveckling av 
ledarskap från 
bankvärlden” 
 

        27 alt.28 
Halvdagsträff       
för adepter.  
Tema: 
”Värderingar som 
roder för 
grupprocess och 
ledarskap” 
 

        12 
Halvdagsträff 
Tema: 
”Marianne Nivert 
-  om Ledarskap -
” 
 

Arbetsstilsanalys- 
WSA 

                   28 
 Information om 
Arbetsstilsanalys-
WSA 

 
Genomförande av WSA. 47 
deltagande adepter och mentorer. 
Samtliga adepter deltar. 
 

                                                           

13 EU-medlen matchas av deltagarnas egen nedlagda tid enligt reglerna för EU-växkraft Mål 3.  

14 Tanken är att föreläsningarna skall ge ytterligare input till samtalen mellan adept och mentor. Några av föreläsarna är även speciellt 

inbjudna till mentorsprogrammet gemsensamma aktiviteter. På så sätt kan kostnader för föreläsarna fördelas mellan Nätet och 

Mentorsprogrammet. Inbjudningar till kvällsföreläsningarna mailas ut till deltagarna. För kvällsföreläsningarna tas en mindre avgift ut. 
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Våren 2004 
Aktiviteter Januari Februari Mars April Maj 

Adept/Mentor 
träffar  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gemensamma 
programaktiviteter 

            16-17 
Mitträff på 
Tallnäs, internat 
lunch-lunch. 
Tema: 
”Kommunikation” 
 

      13 
Halvdagsträff för 
adepter. 
Tema: 
”Hälsofrämjande 
Ledarskap” 
 

Arbetsstilsanalys 
 

Mentorer och adepter träffas för återföring av WSA   

 

Hösten 2004 
 Aktiviteter                                    Augusti      September Oktober  November December  

Adept/Mentor  
träffar 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gemensamma 
programaktiviteter 

    8 
Halvdagsträff 
Tema: 
 ”Ledarskap belyst 
ur ett antal 
perspektiv- 
mentorer talar om 
ledarskap” 

            18-19 
Höstträff två halvdagar 
lunch-lunch.  
Tema: 
”Förändrings -
ledarskap -  
Jämställdhet -  
Leda för tillväxt” 

    6 
Halvdagsträff 
Tema: 
”Samman- 
fattning av 
Mentorsprogra
mmet -  
tillbakablick –
redovisning av 
resultat från 
utvärdering” 

 

Våren 2005 
Aktiviteter Januari Februari Mars April Maj 
Gemensamma 
programaktiviteter 

             
 

Heldagsträff - 
Uppföljning. 
Tema:  
”Vad har hänt 
efter 
programmet? 
Träffas paren 
fortfarande?” 
samt 
”Ledarskap och 
jämställdhet” 

2005-05-31 
Projektet formellt 
avslutat. 
Slutrapport och 
utvärdering klara. 
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Om Utvärderingen 
I april 2003 erbjöds jag uppdraget att utvärdera mentorsprogrammet. Jag fann det 
intressant, då jag i det såg en koppling, dels till min forskningsinriktning – Yrkeskunnande 
och teknologi15 och dels till flera års erfarenheter av ledarskap och ledarutveckling16.  
Med mentorsprogrammet som fallstudie, öppnades en möjlighet för att utforska och 
dokumentera ledarskapets praktiska vetande och kunskapsbildning och i samband med det, 
pröva dialogseminariemetodiken17. 
I maj presenterade jag ett förslag på utvärderingens innehåll och kunskapsteoretiska ansats, 
vilken godkändes av dåvarande arbetsgrupp/styrgrupp. Syftet fastställdes till att: 

• Dokumentera och mentorsprogrammets aktiviteter och konceptuella 
utveckling. 

• Utvärdera mentorsprogrammets arbetsformer och sätta det i relation till 
programmets idé och måluppfyllelse.  

• Utforska och beskriva mentorsprogrammets kunskapsteoretiska ansats och 
sätta det i relation till programmets idé och måluppfyllelse.    

• Fastställa mentorsprogrammets värde och resultat, och sätta det i relation till 
programmets idé och måluppfyllelse. 

Ansats och metod 
Utvärderingen av mentorsprogrammet har haft fokus på mentorsprogrammets process som 
resultat18, (Jerkedal, 1990) . 
Att genomföra en processutvärdering kan liknas vid ett växelspel mellan närhet och 
distans. Distansen är ”utifrånbetraktandet”, där jag som utvärderare följer och återger ett 
skeende. Det kan liknas vid att försätta sig i en främmande horisont19, (Gadamer, 
1960/1990, s.151-152). Ett utifrånbetraktande förutsätter även en närhet. För att försätta 
mig i en främmande horisont måste jag ha en egen horisont. Växlingen mellan horisonter 
är en aktiv och tolkande process, där jag utifrån min förförståelse, ser och berörs av något 
som fångar mitt intresse. Det innebär inte, att enbart leva sig in i ett skeende, utan snarare 
att höja sig till en högre gemenskap/…/ där man ser utöver det som är nära – allt för nära, 
(Gadamer, 1960/1990, s.152) . 
Processutvärderingen har:  

- Dokumenterat adepter och mentorers samtal under de gemensamma träffarna, där 
jag i rapporten försöker gestalta och återge intressanta exempel. 

- Följt upp adepternas uppfattningar om - och värdet av att ha en mentor att samtala 
med. 

                                                           

15 Genom KTH:s forskarskola Advanced Programme in Reflective Practice, INDEK/Yrkeskunnande och Teknolog. Där har, sedan 

mitten av 1980 – talet, arbetslivsforskaren Bo Göranzon15 arbetat med att utveckla en miljö för att utforska det praktiska vetandets 

kunskapsbildning. Det har skett i nära samarbete med bl. a Dramaten i Stockholm, Musikhögskolan i Stockholm samt Konsthögskolan i 

Stockholm. 

16 Under 1992-99, har jag arbetat som organisationskonsult med inriktning mot förändringsarbete och ledarutveckling. Sedan 1999 

arbetar jag som adjunkt/utbildare inom förändringsledning och projektledning på Ingenjörshögskolan i Jkpg.   

17Vilket presenteras mer ingående under rubrik Dialogseminarium, s. 34. 
18 Kan jämföras med Åke Jerkedals Formativa och Summativa utvärdering. Den formativa utvärderingen sätter lärande och utveckling i 

fokus medan den summativa utvärderingen sätter måluppfyllelse och kontroll i fokus. 

19 Gadamer använder begreppet ”horisont” då det ”är ett lämpligt uttryck för den överlägsna vidsynthet som man måste ha för att förstå. 

Att öppna horisont innebär alltid att man lär sig att se utöver det som är nära och alltför nära.”  
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- Följt upp mentorernas uppfattningar om - och värdet av att delta som mentor i 
programmet. 

- Dokumentera och sammanställa programledningens uppfattningar och erfarenheter 
av att initiera, driva och leda programmet. 

- Dokumentera och sammanställa styrgrupp och finansiärers roll och påverkan på 
programmet.  

- Dokumentera och sammanställa samtal mellan adepter och mentorer under de 
gemensamma träffarna 

- Genomföra fyra dialogseminarier 
 
Dokumentation har skett genom: 

- Att i samband med gemensamma träffar mellan adepter/mentorer, adepter/adepter, 
videofilma eller banda gruppsamtal.  

- Deltagande observation och samtal vid gemensamma träffar. 
- Deltagande observation och samtal vid möte med finansiärer. 
- Djupintervju med programledare och två adepter. 
- Observation, samtal och Idéprotokoll från fyra dialogseminarier. 

 
Utvärdering av programmets resultat, sätter måluppfyllelse och kontroll i fokus och är 
retrospektiv till sin karaktär. Genom ”tillbakablick” värderas händelser och samband söks 
mellan händelser och uppfattat utfall och resultat. I utvärderingen av mentorsprogrammet 
har en kvantitativ utvärdering genomförts vid tre tillfällen20: 

1. Enkät 1, 2003-09-10, ”Första intryck summering”, svarsfrekvens 67 %. 
2. Enkät 2, 2004-03-15, ”Mittsummering”, svarsfrekvens 53 %. 
3. Enkät 3, 2004-10-25, ”Slutsummering”, svarsfrekvens 33 %. 

En svaghet i resultatutvärdering ligger i svårigheten att minnas och värdera händelser som 
ligger tillbaka i tiden. Dessutom skall detta översättas i kortfattade meningar och – eller   
nominella värden. Dessa värderingar ger inte någon djupare innebörd och mening, utan 
mer en indikation om något. Dessutom är det svårt att sätta värderingen av en händelse i 
relation till ett resultat. Hur ser förbindelsen ut mellan en aktivitet och ett resultat eller 
utfall? Vad är orsak till vad? Fördelen är att man får in ett brett material där deltagarna 
kommer till tals. Det ger en viss ”impakt och vetenskaplig tyngd” i utvärderingen. Något 
kan verifieras mot en större population. Dessutom ger materialet ett samlat och 
sammanfattat värde, vilket är lätt att kommunicera till andra. Detta förutsätter en hög grad 
av svarande. Tyvärr minskade svarsfrekvensen på enkäterna efter hand, vilket gör det 
vanskligt att översätta materialet som ett samlat resultat och ”allmängiltiga” värden. I den 
sista enkäten svarade endast 33 % av deltagarna, fördelat 10 mentorer och 10 adepter, 
vilket ger en hög grad av osäkerhet. Vad ligger för ”värden” i att inte svara?  

Rapportens disposition  
I rapportens första del redovisas mentorsprogrammets framväxt och genomförande, från 
start till slut. Min ambition har varit att skapa ett så ”levande” material som möjligt, där 
läsaren bjuds att ”delta” i deltagarnas samtal och reflektioner. Jag har valt att redovisa 
händelser och aktiviteter i form av ögonblicksskildringar, där miljön och deltagarnas röster 
träder fram. Exempel är hämtade från gruppreflektioner, vilka, i mitt intryck, speglar det 
kunskapsbildande samtalet.  

                                                           

20 Se Bilaga 1-3. 
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Detta växlas med inslag av sammanfattade värderingar och uppfattningar, vilka är hämtade 
från enkäter och intervjuer, samt mina personliga reflektioner. Deltagare som framträder i 
rapporten är: adepter, mentorer, de två programledarna, arbetsgrupp/styrgrupps 
representanter och finansiärernas representanter. I texten återges deltagarna enligt: 

- De två programledarna som P1 och P2. 
- Vid återföring av samtal mellan adepter och mentorer i återges de: ibland utifrån 

organisation, ibland utifrån yrke och ibland enbart som ”mentor” eller ”adept”. 
Ingår flera adepter och mentorer i samtalet förkortas de med M1, M2, osv. för 
mentorer och A1, A2, osv. för adepter. 

- Vid återföring av samtal under dialogseminarierna används påhittade namn.  
- Vid återföring av samtal från arbetsgrupps/styrgruppsmöten och möten med 

finansiärer, benämns representanterna utifrån respektive organisation. Notera att 
några organisationer har representerats av flera personer, ex Länsstyrelsen, som 
efter programstart deltar med ytterligare en representant. De benämns 
”Länsstyrelsen 1” och ”Länsstyrelsen 2”. Landstingets första representant, som 
benämns ”Landstinget 1”, ersattes efter programstart av en ny representant, 
”Landstinget 2”. 

- I återföring av samtal benämns utvärderaren som ”U” 
 
I den dokumentation som använts för utvärderingen benämns mentorsprogrammet ibland 
som Mentorsprojektet och Mentorsprogrammet. I denna rapport används fortsättningsvis 
benämningen Mentorsprogrammet som benämning, med undantag från återföring av 
samtal med styrgrupp/arbetsgrupp och finansiärer, s. 54-57, där både ”projekt” och ” 
program” används.  
Nätet – Regionalt Kvinnligt Resurscentrum förkortas Nätet.  
 
Rapportens andra del är uppbyggd som en tillbakablick och reflektion. Jag inleder med 
intryck och aspekter på mentorsprogrammet, sett ur ett kunskapsbildande perspektiv. 
Därefter följer en diskussion där mentorsprogrammets utfall sätts i relation till 
måluppfyllelse och värde. Det avslutas med en diskussion om projektet sett ur ett 
tillväxtperspektiv. Detta skall ge input till lärdomar och erfarenheter att ta med i kommande 
mentorsprogram, ledarutvecklingsprogram och - eller andra regionala utvecklingsprojekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 1: Mentorsprogrammet sett ur tre perspektiv

 Mentorsprogrammet 

        Ett tillväxtperspektiv 
 

Ett kunskapsbildande perspektiv 

Ett måluppfyllelse och 
värdeskapande perspektiv 
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Del 1 

Förberedelse 

Augusti 2003 - Samtal inför programstart  

Utvärderingen inleds med ett samtal där programledarna och representanterna från Svenska 
Kyrkan och Länsstyrelsen 1 deltar. Det äger rum i Nätets lokaler i Jönköping. Samtalet 
kretsar kring – hur programmet har växt fram och representanternas och programledarnas 
målbilder och förväntningar på programmet.  
I samtalet berättar deltagarna om den starka samsyn om programmets inriktning och 
upplägg, som har funnits med från start. Programmet har växt fram i en dialog, där 
programledarna gjorde en första projektskiss, som under arbetsmötena byggts på till ett 
färdigt program.  
 
P1:  
– Programmet har växt fram i en dialog med korta intensiva sammanträden, där vi har lagt 
upp riktlinjerna och tagit ut kompassriktningen. Sedan har vi fått i uppdrag att skriva och 
komma med förslag. Vi har även haft telefon möten och stämt av i arbetsgruppen, som 
sedan blev styrgrupp. Det har varit en arbetande styrgrupp som har kommit med input.  
 
P2: 
– Ja, programmet fick en flygande start. Det har varit lätt att hamna på samma våglängd. 
 
Jag konstaterar att arbetsgruppen hittills har bestått enbart av kvinnor, (vilket den 
fortsättningsvis kommer att göra). Vid ett senare tillfälle under programmet frågar jag en 
av programledarna om det har varit något medvetet val? Hon svarar att deltagande 
organisationer själva har valt sina representanter och att de som har utsetts, har varit 
kvinnor. 
 
Jag frågar: 
– Hade det varit annorlunda om det varit en man med i gruppen? 
 
Representanten från Svenska Kyrkan svarar: 
– Det är svårt att generalisera, men jag hamnar ofta i sammanhang där jag är ensam kvinna 
Jag tycker att det händer något när könsbarriären bryts, och vise versa. Det är svårt att sätta 
ord på det spelet, det är subtilt. Jag tror det betyder nåt. 
 
P1: 
– Ja, det finns en fördel med att vi själva är kvinnor när programmet är riktat mot ledarskap 
och kvinnor. Vi har alla vid något tillfälle upplevt att det är speciellt att vara kvinnlig chef, 
vad gäller krav och förväntningar. Det man själv har upplevt förstår man, man behöver 
inte förklara, alla vet vad det är frågan om. Det tror jag att manliga chefer har svårt att 
sätta sig in i. 
 
P2: 
– Grunden i ledarskapet är ju detsamma, oavsett om du arbetar i en privat eller offentlig 
organisation. För mig har det blivit mer och mer tydligt, att det inte går att vara någon 
annan än sig själv när man arbetar som ledare. 
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Länsstyrelsen 1:  
– Vi arbetar med ett internt mentorprogram. En av programledarna ringde mig och undrade 
hur långt vi hade kommit.  
 

Sv kyrkan: 
– Jag och en av programledarna träffades och lärde känna varandra i Sigtuna.  

 
På frågan om hur de ser på att programmet drivs under Nätets paraply, svarar 
Länsstyrelsen 1: 
 
– Det är en nödvändighet. Nätet har goda resurser i ledningsfunktionen. Det ger 
programmet ett inslag av seriositet och hög nivå. Det är en frukt att plocka. /…/ Här har vi 
ett riggat projekt och man ser att det är kvalitet i det. Det gäller att ha orken att driva ett 
sådant projekt. Jag ser bara fram emot det.  
 
Jag stannar kvar en stund för att samtala med programledarna. De arbetar med planeringen 
inför programstarten. Det är ett intensivt arbete med många praktiska frågor i stort och 
smått. Ex: Utskick med påminnelse inför träffen, Namnskyltar, Sekretessförbindelser, OH-
projektor, Finns mikrofon? Gula lappar till mentorer och gröna till adepterna.  
Inför starten har deltagarna fått en struktur för presentation, via mail. Tanken är att 
deltagarna skall lära känna varandra som en förberedelse för matchningen av adept/mentor 
paren.  
Rubrikerna i presentationen är: 

- Min förväntansbild – viktigt för mig i projektet. 
- Min bakgrund – vem är jag? 
- Min ledarerfarenhet. 
- Viktigt för mig i livet är? 
- Detta vill jag bidra med in i projektet. 
- Dessutom vill jag nämna att… 

Presentationen innehåller även namn och ansvarsområde/befattning. Det är samma rubriker 
för både adept och mentor. Vid inledningen av programstarten delas presentationerna ut till 
samtliga deltagare. Programledarna betonar att det är viktigt att den ”fås i handen” på 
plats: 
 
P1: 
– De skall vara ”råa”, ej översatta av programledningen annars blir det överarbetat och det 
är viktigt att visa hur den som skriver tänker och tolkar orden. Det är intressant att se hur 
olika de skriver. En del skriver mycket personligt”. 
 
Programledarna liknar starten vid en Marknadsplats, där valet av mentor styrs av adepten. 
Det är adepten som bjuder upp mentorn, den fria viljan skall få styra.  
Under startmötet skall en adept intervjua en mentor. Därefter ger adepterna en 2 minuters 
muntlig presentation av mentorn. På så sätt kompletteras den skriftliga presentationen med 
en muntlig, mentorn får ett ansikte. De mentorer som inte är närvarande vid startmötet 
presenteras muntligt av projektledarna. Efter startmötet skickar adepten in sin önskelista 
där de har rangordnat sina önskemål på en skala från 1-5.  
Därefter följer programledningens matchning av adept/mentors- par. Matchningen skall 
vara färdigställd till kick-offen den 1-2 september.  
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Jag frågar programledarna hur de tänker följa upp hur relationen mellan adept och mentor 
fungerar. De svarar att de gemensamma träffarna kommer att vara viktiga tillfällen för 
avcheckning och uppföljning. De planerar även att göra en uppföljning i samband med 
mittmötet i mars 2004.  

Förväntningar 
Inför programstarten och i samband med programstarten har frågan om förväntningar 
diskuterats. Här presenteras en sammanfattning av dessa sett ur olika deltagares perspektiv: 

Programledare, arbetsgrupp/styrgrupp och finansiärer– ett regionalt perspektiv. 

Inför programstarten uttrycker Länsstyrelsen 1 och Landstinget 1, att det känns unikt att 
delta i ett länsupplägg. Programledningen och finansiärer uttrycker ett ”regionalt 
förväntansperspektiv” och poängterar programmets mångfald och gränsöverskridande som 
viktiga ingredienser. Genom programmet skapas ett nätverk som spänner över offentliga 
och privata organisationer. Det ger en bredare möjlighet till att söka nya arbetsuppgifter 
inom länet. Dessutom kan mentorsprogrammet bli en bas och modell för liknande projekt. 
Man ser en möjlighet att utveckla ett koncept som kan ligga som bas för kommande 
satsningar. 
 

Länsstyrelsen 2: 
– Att satsa på något som är stabilt i botten och växer fram. Vi vill ha en helhet, vi vill inte 
få in ett antal projekt som detta utan att ha ett genomtänkt projekt i basen. Ofta är det ju 
samma finansiärer som går in och stödjer sådana projekt. Vi vill gärna ha en policy för 
detta. 
 
Svenska Kyrkan poängterar glädjen i att bidra med något och ses som en resurs i ett 
utvecklingsprojekt: 
 
– Jag blev glad att kyrkan ses som en resurs – det är en av de stora vinsterna – det finns en 
försiktighet i kyrkan – kan vi bidra i ledarfrågor? Pedagogiska frågor är hjärtefrågor – jag 
är intresserad av utvecklingsprojekt. Det är roligt att det är män och kvinnor som mentorer. 
Jag ser en vits i att våra tysta män får en puff, och kan stödja varandra.” 
 
Länsstyrelsen ser även möjligheter till spridningseffekter mellan programmet och den egna 
organisation, där programmet prövar och utvecklar mentorskap som en modell för 
ledarutveckling: 
 
Länsstyrelsen 1: 
– Man skall aldrig mer kunna säga att det inte finns kompetenta kvinnor att ta med, eller 
säga att man inte kan nominera kvinnor. Programmet skall visa på att det finns kompetenta 
kvinnor. 
 
En av programledarna ser programmet i ett vidare samhällsförebyggande perspektiv där 
hon gör kopplingen att goda ledare skapar goda arbetsplatser: 
 
– Vi kan bidra till en arbetsplats där varje individ blir sedd och hörd och där man kan visa 
vad man kan och förmår. Det motverkar fysisk och psykisk ohälsa21. 

                                                           

21 Hämtat från samtal med programledning och arbetsgrupp/styrgrupp i augusti 2003. 
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Deltagande adepter och mentorers förväntningar - utveckling, korsbefruktning och 
ett hållbart ledarskap.  

I samband med programstarten sitter deltagarna i mixade grupper och samtalar om sina 
förväntningar och målbilder. (Hämtat från videofilm från programstarten den 19 augusti.) 

 
M1: 
 – Det känns viktigt att det ger åt båda håll. Det är betoning på adepterna men jag 
förväntar mig att själv få med saker och ting… Det är jag helt övertygad om att jag får. 
 
A1: 
 – Så är det ju, ett ömsesidigt givande och tagande.  
 
M2: 
– Vad har vi skrivit ner? Kreativa idéer… Det är viktigt att det finns ledare från både det 
offentliga och det privata. Min fru är från det offentliga, det är en helt annan miljö där. Ex. 
MBL tar jättelång tid kommunalt – hos oss i det privata tar det kort tid, det sker mer 
informellt. Det offentliga kräver en helt annan dokumentation.  
 
A1: 
 – Ja det går åt mycket tid åt processande i det offentliga. I det privata är det mer otåligt  
 

Ny grupp 
A1: 
 – Det är inte säkert att kvinnor vill ha chefspositioner, det skall ju inte vara ett 
självändamål. 
 
M1: 
– Hela det här programmet är egentligen en utmaning mot tidens tecken, hög effektivitet 
och tid. Jag tror att det sätt vi lever på som chefer skickar signaler om hur det är att vara 
chef. Vill kvinnor ha det så?  
 
M2: 
– Ja, hade vi en balans i livet skulle vi inte prata om behov av balans. 
 
A2: 
 – Människor arbetar mycket idag, båda jobbar mycket. Det är tid och stress, välstädat 
hemma och hinna med allting. Jag har ju ett annat liv också. Jobbet är jätteskoj. Jag skulle 
kunna arbeta 150 %, men det är annat som är viktigt också. 
 
M3: 
– Det personliga ledarskapet – det är väl något att diskutera i de här dialogseminarierna. Vi 
som är mentorer har ju erfarenheter som man kan dela med sig av. Det vi förmedlar står ju 
inte skrivet i några böcker, … det är något man inte kan läsa sig till, det är det som är så 
spännande. Det var ju det man pratade om runt lägerelden förr och förde vidare mun mot 
mun. Man föryngras när man har adepter, man får leva ett nytt liv. Jag går in i det här 
med stor entusiasm. 
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I slutet av programstaren sammanställs deltagarnas förväntningar och målbilder:  
 
Samtalspartner: 

- Att få en samtalspartner på neutral mark, få ett erfarenhetsutbyte och kunna ta del 
av hur man kan lösa praktiska situationer. 

Vidgade referensramar och korsbefruktning: 
- Ta del av olika verksamheter i samhället, på det sättet får vi större inblick och ett 

forum för en öppen dialog – i samma rum. Genom nätverket lära känna olika 
branscher inom länet, det ger en korsbefruktning och en bredare professionell bas. 

Att utveckla kvinnliga ledare: 
- Att som mentor bidra till att utveckla ledare. Det ger en utväxling för båda parter. 
- Fler kvinnliga ledare – eller generellt – utveckla ledare som förvaltar och utvecklar 

resurser. 
Kompetensutveckling 

- Den gemensamma målbilden är – bättre ledarskap och fler kvinnliga ledare. Att få 
bra verktyg för ledarskap, goda och bra exempel samt ökad kompetens. Att lära 
känna sig själv och utveckla det egna ledarskapet. 

 

Marknaden öppnar - starten i Huskvarna församlingshem den 19 
augusti 2003 
Mentorsprogrammet har sin officiella start i Huskvarnas Församlingshem. Samlingssalen 
är uppdukad med 6 bord där 5 adept/mentor par skall sitta tillsammans med en representant 
från styrgruppen. Vid ingången till salen registreras deltagarna och namnskyltar delas ut. 
Gula för mentorer, gröna för adepter och orange för styrgrupp. Jag videofilmar starten. 
Deltagarna går runt, ser sig omkring och samtalar med varandra i mindre grupper. Det 
ligger ett jämnt, lågmält sorl i luften och en nyfikan förväntan. Så småningom har alla 
samlats och sitter vid borden.  
Ordförande i Nätets styrelse inleder träffen. Hon betonar vikten av att sätta jämställdhet på 
agendan. Hon berättar att Nätet har arbetat med en del stora projekt kopplade till kvinnors 
liv och hälsa. I det här programmet skall tonvikten läggas på adepterna. Efter ordförandens 
inledning tar programledarna vid och hälsar välkomna. De uttrycker en stor 
tillfredsställelse i att programmet har startat. Deltagarna uppmanas att skriva på och lämna 
in sekretessförbindelserna. 
 
P1: 
– Det är viktigt att alla känner sig trygga och lugna och att allt som vi får veta om varandra, 
både det privata och det som rör företaget. Det stannar oss emellan (sekretess). 
 

Programledningen presenterar mentorsprogrammet i en OH-serie, som inleds med frågan  
Varför behöver länet ett mentorsprogram? Svaret på frågan ges i form av aktuell statistik 
vilken visar att:  

- Det fortfarande råder brist på jämställdhet på toppen i länets företag. 
- Jönköpings län ligger sist beträffande andelen kvinnor som förtroendevalda och 

näringslivsansvariga, där Jönköping har 17 % jämfört med rikssnittet 29 %.  
- Jönköpings län är näst sist i landet när det gäller andelen kvinnliga företagare.  
- Det finns även ett tydligt behov att kunna ersätta ledare vid kommande stora 

pensionsavgångar.  
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De kriterier som anges för att delta i programmet är att: 
”Adepter är kvinnor i varierande åldrar med olika geografisk hemvist i länet som har eller 
kommer att få ledande roller inom olika sektorer inom näringsliv – samhälle.  
Mentorer är personer med ledarerfarenhet, samtalspartner med intresse för personliga 
bidrag till utveckling och lärande22”. 
Val och matchning av mentorer och adepter sker utifrån kompetensöverföring över 
sektorsgränser, mångfald – livslångt lärande23 “ 
 
Programledningen poängterar att i matchningsförfarandet av adept/mentor paren skall 
hänsyn tas till adeptens behov. Önskelistan på 5 rangordnade namn skall lämnas in senast 
den 22 augusti.  
Listan över paren kommer att mailas ut till deltagarna före 1 september mötet. 
 
En mentor frågar: 
– Hur många adepter är ledare idag? Och hur har adepterna hittat hit? 
 
En av programledarna checkar av med en handuppräckning och svarar: 
– Cirka17 st. De har blivit uppraggade direkt eller indirekt via nätverket. Ingen är 
beordrad. Det har varit intressant i sammanhanget att se att beslutsprocessen i att delta eller 
ej har varit lång. Kanske beror det på en viss vånda. Det finns en väntelista med reserver. 
 
Samtal vid bordet 
Samtalet inleds med en presentation laget runt. Diskussionen som följer handlar om hur 
man skall välja mentor. Ska man upprätta någon egen kravprofil man/kvinna, 
offentligt/privat? Några vid bordet säger att det inte gör någon skillnad - ledarskap som 
ledarskap. Men det är bra att träffas personligt och se varandra. Gruppen konstaterar att 
det är många ledare samlade och att det är en mångfald i gruppen. Samtalet kretsar kring 
ledarskap och om vikten att ha en coach. 
 
Jag frågar: 
– Vad har ni fått för intryck av programmet?  

 
De svarar att det uppfattas som intressant då man får träffa människor och får erfarenheter 
av varandra. Nätverk och nya kontakter är viktigt för kunskapsutveckling. 

Presentation och matchning 
Den mutliga presentationen av mentorerna börjar. De får ställa sig upp så att alla kan se 
vilka de är. Adepten har två minuter på sig, en äggklocka markerar när tiden är ute. Det är 
en blandning av män och kvinnor i varierande åldrar och med varierande erfarenheter. 
Några axplock: 
  

 Industrigubbe, mångårigt arbete i industriverksamhet och utrikeserfarenheter. 
Erfarenhet av att bygga upp och förvalta.  

 
 

                                                           

22 OH-bilder Presentation av Mentorsprogrammet, från programstarten, augusti 2003 

23 OH-bilder Presentation av Mentorsprogrammet, från programstarten, augusti 2003 
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 En glad präst. Är med i projektet för att få ett mänskligt ledarskap som har en klar 
vision. Vill utveckla ledarskap är människokunskap. Har förmåga att se andras 
tyckande. Tycker det är viktigt att ständigt utvecklas och få inblick i andras 
organisationer. 

 
 Jobbar privatägd, delägare. Har ledarerfarenheter + erfarenhet med att leda projekt, 
arbetslag och nätverk. Värdesätter att trivas med sig själv och familjen och att 
skapa nya kontakter.  

 
 Skolledare, trivs bra med det. Tycker om att läsa, fack och skönlitteratur. Vill bidra 
med många av sina erfarenheter. Ser fram med möten med andra. 

 
 Personalchef, enhetschef. Tycker det är viktigt att lära och utvecklas som individ, 
Det är kul att lära och kul att bygga upp verksamheter. Att kunna visa att ett litet 
ställe kan slåss mot stora. Det är viktigt för ledare att kunna ta ställning och sätta 
upp mål. Erfarenheter som gjort ont? Att säga upp personal.  

 
 Läkare – Tycker det är spännande att få vara med i projektet. Uppdaterad på den 
yngre generationens kvinnor då jag själv är mamma till döttrar. 

 
Adepternas skriftliga presentationer visar en mångfasseterad karta av kvinnor. 
Presentationen visar på ett intresse för att utveckla sig själva och sitt ledarskap. De flesta är 
i åldern 30-40 år och har familj och barn.  Många arbetar idag i någon form av ledande 
befattning. En del gör det både i arbete och på fritiden. Det är många adepter och mentorer 
som uttrycker behov av att hitta en bra balans mellan familj och arbete.  
 
Några axplock ur adepternas skriftliga presentationer 
 

 Ställföreträdande chef. Har högskoleutbildning som beteendevetare. Aktiv i 
föreningslivet. Vill erhålla stöd och råd i mitt arbete som ledare främst ur det 
kvinnliga ledarperspektivet. Viktigt är livsglädje och hälsa. 

 
 Biträdande jurist. Vill att projektet dels skall skapa förutsättningar för ett gott 
mentor-adpetförhållande med erfarenhetsutbyte och råd, och dels fungera 
nätverksfrämjande, både avseende de yngre och de mer erfarna deltagarna. 

 
 Underläkare. Vill utvecklas som person, få tips och råd angående ledarskap, knyta 
kontakter med människor i Jönköping samt bli inspirerad och föra vidare till andra 
jag känner. Har inga stora ledarerfarenheter – en del under skoltiden. 

 
 Komminister i Sv Kyrkan. Vill tydliggöra mina goda och mindre goda 
ledaregenskaper och genom ökad kunskap utveckla och medvetandegöra mitt 
agerande. Har ledarerfarenheter: 

 
 EU- rådgivare/projektledare. Vill få en möjlighet att ta del av andras kunskaper och 
erfarenheter. Få lära känna en mentor som i framtiden kan ge stöd och råd i hur 
man bör gå tillväga för att uppnå vissa mål i livet. 
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 Inköpschef. Ser projektet som en möjlighet att stanna upp och reflektera över mig 
själv och min tillvaro, samt ta del av andras erfarenheter. 

 
Vid slutet av startträffen följer en diskussion som tar upp frågor om den kommande 
matchningen av paren: 
 
Fråga från deltagare:  
– Hur vet vi om det fungerar och hur gör vi om det inte fungerar? 
 
Programledaren svarar: 
– Osäkerheten finns. Det är viktigt att du som adept får ut vad du vill ha. Det är viktigt att 
vara öppna och raka. Fungerar det inte så får vi ta en diskussion om det och försöka sätta 
ord på varför det inte fungerar. Vi är er samtalspartner kring frågan - hur kan vi lösa det på 
bästa sätt?  Det finns ju inga garantier. Vi får prova och känna oss fram.  
 
Fråga från deltagare: 
– Om adepter väljer mentorer snarlikt – hur gör vi då?  Hur gör vi om vi inte kan 
rangordna fem stycken? 
 
Programledningen svarar: 
– Vi tar kontakt med adepten och försöker finna utvägar. Visst kommer det att finnas ett 
antal snubbelstenar. 

 
Fråga från deltagare: 
– Kan inte ni i programledningen bestämma och sätta ihop paren? 

 
Programledarna svarar: 
– Vi hade det alternativet uppe, men skippade det. Som ledare kommer ni att stå i olika 
valsituationer. Detta är en svår valsituation – där ligger en del av lärandet. Livet är inte 
rättvist alla gånger, sånt sker i det vardagliga livet.  

 
Vid programstarten i Huskvarna deltar 80 % av deltagarna, resterande 20 % får sin start i 
ett uppsamlingsheat i Nätets lokaler den 26 augusti. 

Kick-off 1-2 september på Hotell Örensbaden 
Programstarten efterföljs av en gemensam Kick-off. Den är förlagd som internat lunch – 
lunch. Kick-offen skall markera starten för mentor/adept samtalen. Matchningen av paren 
är klara och här får de tid för samtal och förberedelse inför de kommande samtalen.  
 
Programledarna hälsar välkommen och meddelar att matchningen av adepter och mentorer 
är klar. 97 % av adepterna fick någon av de mentorer som de önskat sig, vilket 
programledarna är mycket nöjda med. 

Förberedelse inför adept/mentorskapet 
Som en förberedelse för kommande adept/mentor träffar, ger en av programledarna en 
introduktion till Det goda samarbetet mentor- adept”. I den poängteras att:  

- det är ett viktigt komplement till konventionella utbildningar 
- det är en problembaserad lärandeprocess 
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- det är ett skräddarsytt och individuellt anpassat program  
- det är efterfrågat av kvinnliga chefer – att växa med hjälp av en mentor24. 

Det är en och ingående och heltäckande introduktion som ger många praktiska råd och tips 
om förberedelse, struktur, relationsbyggande och metodik. Varje deltagare får en 
åhörarkopia på de OH-bilder som har visats. Dessutom får varje mentor/adept par en bok 
med titeln: Mentorskap – en väg till personlig och professionell utveckling25. 
 
Efter genomgången är det dags för gruppreflektion där fyra adepter/mentor par bildar en 
grupp. Man ska samtala om det kommande adept/mentorskapet.  
Jag sitter med och filmar en av grupperna. De sitter ute på den stora verandan. Det är lite 
trevande i början. De tittar i de åhörarkopior som delats ut från genomgången. Snart är 
samtalet igång.  

Hur bygger man relation? 

 
M1: 
– Jag kan ju börja… Jag kommer att tala mycket om vad adepten har för förväntningar. Jag 
vill gärna veta din personliga bakgrund, hur du tänker och känner, vilken nivå vi står på 
som samtalspartners – om vi får förtroende. Fungerar inte personkemin får vi vara så ärliga 
som möjligt och säga det och söka andra vägar. 
Är det någon som har varit med om något sånt här förut? 
 
M2: 
– Ja, som mentor flera gånger, men aldrig som adept. Jag kan känna en viss avundsjuka, att 
jag inte hade någon att bolla med eller att få råd av. Det är därför jag gått in som mentor ett 
antal gånger. 
 
A1: 
– För mig känns det viktigt att få prata med någon annan som inte är så insnöad i 
organisationen, att kunna våga säga och prata om det där som man inte kan prata med min 
närmaste chef om. 
 
M2: 
– Gång på gång slås jag av att jag kan lära mig något av den yngre adepten. Jag har många 
yngre medarbetare, men jag kan ju inte gå och fråga dom om allt jag vill veta. Så det ger 
väldigt mycket tillbaka.  
 

Går det att sätta mål på en relation? 

 
A1:  
– Det är spännande för man blir lite hemmablind i sitt eget… då man behöver vädra och 
öppna fönstret ut mot världen. Ordet känslig, känslighet måste finnas med.  
 
M1: 
– Ja, ofta bara genom att prata om något, så ser man själv vad man behöver göra – man 
kommer på det i samtalet. Det är man själv hela tiden som skapar bilden av problemet. I 

                                                           

24 Hämtat från OH-bildspel Det goda samarbetet mentor-adept – struktur, erfarenheter och möjligheter för ledarutveckling. 

25 Hämtat från Aktivitetsrapport 2003-11-01—12-31 
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samtalet blir det tydligare. Ofta kommer man inte på djupet förrän man talar om det, 
skriver ner det.  
 
 
 
A3: 
– Jag funderar på det här med mål… det är svårt att sätta upp några mätbara mål. 
 
A2: 
– Ja, vad är ett rimligt mål? 
 
M1: 
– Ja, det var en av fallgroparna som står uppräknade i häftet26.  
 
A3: 
– Målet måste ju vara att stärkas i sin roll, att ha någon att prata med när det kör ihop sig.  
  Det är ju inget mål som man kan ta på.  
 
A2: 
 – Det kanske inte är siffermål det handlar om, utan att få feedback och lära känna sig själv, 
sina styrkor och svagheter. Det skulle jag vilja. Det kanske inte kan bli mätbara mål, men 
man kan göra ett åtgärdspaket till det jag vill förändra. Jag som jobbar med utbildning vet 
ju att lärande är en process. Det är något mycket mer och längre. 
 

Reflektion 

 
Samtalet kretsar kring starten av relationen mellan adept och mentor. En intressant aspekt 
som tas upp är ålderskillnaden. Är den erfarenhet som den äldre manliga mentorn har 
relevant för en 30 år yngre kvinnlig adept? Vad ger erfarenhet från olika branscher för 
input i samtalet? Hur påverkas samtalet av att adepten arbetar på ett mindre privatägt 
företag och mentorn har gjort en chefskarriär inom landstinget?  
Gruppen konstaterar att mötet med olika världar och en ny människa ger en kontrast till 
den vardag man själv befinner sig. Detta ses som en fördel för båda parter, samtidigt som 
det ställer krav på öppenhet, känslighet och inlevelseförmåga 

Gruppreflektionerna startar 
Kick-offen innebär även starten på en serie av återkommande gruppreflektioner, som 
kommer att bilda en av de bärande aktiviteterna i programmet. Reflektionerna inleds med 
en kortare föreläsning, eller rubrik, utifrån det tema som är satt för träffen.  
Dokumentation av samtalen har skett genom videoinspelning eller anteckningar. Det har 
varit ett viktigt inslag i utvärderingen, då samtalen har gett tillfälle att pröva programmets 
bärande idéer: 

- Att kunskapsutveckling äger rum när ledare samtalar och reflekterar tillsammans 
med varandra. 

                                                           

26 I åhörarkopian från OH - bildspelet finns en rubrik som heter Fallgropar. Under den rubriken står uppräknat bl. orealistiska 

förväntningar, otydliga mål, beroendeförhållande och att inte tillräckligt öppet klimat 
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- Kunskapsutveckling äger rum när olika verkligheter möts och kan speglas i 
varandra.  

- Att äldre erfarna ledare kan föra över viktiga kunskaper och lärdomar till yngre  
      blivande ledare. 

Gruppreflektion 1 - Om ledarskap och gränser. 
På eftermiddagen följer en föreläsning kring temat ”Grunden för vårt livslånga lärande”. 
Efter det är det dags för nya samtal i mixade grupper.  
Jag slår mig ner i en av grupperna som sitter i en soffgrupp och samtalar. I gruppen finns 
kvinnor och män från olika verksamheter, bl.a. två präster, en kvinna från offentlig 
organisation, en äldre företagare, en jurist och en läkare.  
 

A1: 
– Det är en intressant fråga - hur mycket bör man veta om en medarbetare? En del chefer är 
ju väldigt personliga och intima. 
 
M1: 
– För mig, i min chefsroll är det viktigt att veta mycket, jag har svårt att tänka mig vad som 
är rätt eller fel? 
 
M2: 
 – Vid ett medarbetarsamtal, då vill jag veta om det är något som jag bör känna till, som 
påverkar arbetet?  Jag tror på att skapa det klimatet, men allt kan man ju inte fråga om… 
 
M3: 
– Som chef är jag ju inte med i samma samtal som de andra vid fikabordet… 
 
A2: 
– För mig är det viktigt att vara vänner med mina arbetskamrater. Men det är nog olika för 
olika personer… 
 
A1: 
– Det är nog skillnad mellan olika arbetsplatser… storleken på arbetsplatsen… 

 
M4: 
– Som präst är jag en ledare, men det är inte detsamma som att vara själavårdare. Jag kan 
inte vara själavårdare åt mina medarbetare, de får ta en annan präst. 
 
M3: 
– Vad är själavård? 
 
M4: 
– Det kan vara allt – som andra helst bör ta hand om. Det är väldigt speciellt. Vi får ofta in 
människor med problem till kyrkan. Vi är mer vaksamma nu. Vi är en vänlig arbetsplats, 
men vi ska inte vara ”snälla”. Själavård är kopplat till förlåtelse och bikt, ta ett exempel – 
”nu har jag varit otrogen” 
 
M2: 
– Det är svårt med gränsdragningen mellan att vara chef och att vara specialist inom ett 
område. Jag som läkare opererar inte närstående. Advokater kan hamna i jävsituationer. 
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Gruppreflektion 2 - Om värden och drivkrafter. 
Dag 2 inleds med en kort föreläsning om ”Drivkrafter i offentlig och privat verksamhet”. 
Den efterföljs av en gruppreflektion där bl.a. en bankchef, en präst, en deltagare från en 
näringslivsorganisation, en privat företagare och en deltagare från offentlig verksamhet 
ingår. I denna dialog har jag valt att tydliggöra vem det är som talar.  
 
Sv kyrkan: 
– Det måste finnas andra drivkrafter än pengar? 
 
Offentlig verksamhet: 
– Ja, och vad är att göra rätt saker? Är det rätt att omplacera och att ge mindre lön om man 
inte gör rätt saker? 
 
Sv kyrkan: 
– Kan man mäta mänskligt värde – är det bra att mäta folks prestation i pengar? 
 
Offentlig verksamhet: 
– Vad gör man med en som inte har drivkraften? De måste ju också ha ett värdigt liv! 
 
Sv kyrkan: 
– Vad har vi för målsättning i kyrkan? Att få fler aktiva och att de vet vad kyrkan är… 
 
Näringslivsorganisation:  
– Hur sätter ni era mål då? Mäter ni era kostnader? 
 
Sv kyrkan: 
– Ja, men det måste vi värja oss mot, allt går ju inte att mäta i pengar. 
 
Näringslivsorganisation:  
– Vi mäts med fötterna. 
 
Sv kyrkan: 
– Så är det säkert hos oss också. 
 
Gnosjöföretagare: 
– Men ni ser väl det direkt, att ni får in mer i skatt 
 
Sv kyrkan: 
– Ja, visst påverkar det budgeten 
 
Offentlig verksamhet: 
– Finns även ett utjämningssystem mellan stora – små församlingar? 
 
Sv kyrkan: 
– Ja det finns det. 
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Gnosjöföretagare: 
– När Gnosjöföretagarna tvingades varsla blev det en existentiell kris. Det värjde man sig 
emot. 
 
Sv kyrkan: 
– Ja, ”Sann människa och att bruka jorden” är drivkrafter. 
 
Gnosjöföretagare: 
– Ja, ”Rätt att bruka jorden – rätt till arbete”. 
 
Offentlig verksamhet: 
– Stark, svag – vad säger vi om de som vill men ej har styrka? Vi tar ifrån människor 
ansvar istället för att ge. Jag tror att det alltid kommer att finnas människor som vill ta 
ansvar. 

Reflektion 

 

Att följa ett samtal ger en möjlighet att känna av när något avgörande inträffar – när 
samtalet bryts och fördjupas. Här händer något när prästen börjar berätta om själavård. Det 
väcker en nyfikenhet hos deltagarna. Där sätts ord för en gräns som markerar något. Det är 
en medveten gränsdragning. En präst bedriver inte själavård på sina medarbetare. Detta 
hakar läkaren på och visar på gränsen mellan professionalism och ledarskap. 

Lära känna 
Kick-offen på Örensbaden innebar även att lära känna varandra. Miljön på Örensbaden 
inbjuder till samtal. Det är en mindre konferensanläggning i en lugn och trivsam miljö. Det 
är öppna ytor och det finns mindre soffgrupper att sitta och samtala i. Deltagarna samtalar 
mycket med varandra, spontant och under programpassen.  Stämningen är uppsluppen och 
öppen. Det kan bero på att en del känner varandra sedan tidigare. Det kan också bero på att 
deltagarna i rollen som ledare är vana och tränade i att kommunicera. När jag tittar på 
inspelade filmer slås jag av betydelsen av den miljö som träffarna omgärdas av. Det är en 
stor skillnad på internat träffar och halvdagsträffar. Under internaten ”landar” deltagarna. 
Man släpper jobbet och är mer deltagande, här och nu. Jämför man detta med ex. 
halvdagsträffen på Rosenlund, där träffen ägde rum i en hörsal på en stor offentlig 
konferensanläggning. I den miljön blir stämningen mer formell. Deltagarna ”landar” inte 
på samma sätt, vilket påverkar närhet och täthet mellan deltagarna.  

 Sammanfattning av intryck från programstart 
I detta avsnitt ges en sammanfattning av deltagarnas intryck och synpunkter på starten av 
programmet. Materialet är hämtat från enkät 1 som delades ut i samband med Kick-offen, 
samt från intervju med adepter och programledare. 

Rekryteringen till programmet 

Två adepters tankar om rekrytering27: 

A1: 
– Jag blev tillfrågad. Vår organisation har ju med tre mentorer och då hade vi tre 
adeptplatser. Det lät kul, jag funderade inte så mycket på det. 

                                                           

27 Hämtat från samtal med två adepter den 13 maj 
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A2: 
– Jag känner en av projektledarna, hon skickade över material. Jag tänkte att det skulle 
vara bra att ha en mentor just nu, så det passade bra just nu. 
 
U: 
– Just nu, vad menar du med det? 
 
A2: 
 – Ja, det var väl 40-års krisen … skratt … och sedan allvar… Det var allvar med 40-
årskrisen, jag funderade mycket på - Vad gör jag?  Och gör jag rätt saker? Sedan var det 
turbulent på arbetsplatsen, så jag kände att det kunde vara bra att vidga mitt närverk 
utanför arbetsplatsen. Dessutom verkade det kul!  

Programledningen tankar om att urval och rekrytering28: 

U: 
– Jag tänker på hur ni har rekryterat mentorer. Jag har förstått att ni har plockat mycket ur 
eget nätverk? 
 
P2: 
 – Ja vi känner alla deltagare. Många känner vi båda två, sedan är det ett litet antal som jag 
känner och Marianne känner. 
 
U: 
– Så det förutsätter att man har en ledning som har kontakter – ni har haft koll på de ni har 
plockat in. 
 
P2: 
 – Ja det är nog en bidragande orsak att man känner oss. Vi är egenföretagare och har 
arbetat med nätverksbyggande och utvecklingsprojekt i länet. Vi har träffat ledare i olika 
sammanhang. Det finns en tillit och ett förtroende till oss sedan tidigare.  
 
I dokumentationen och samtal från arbetsgrupp/styrgruppsmöten, framkommer betydelsen 
av programledarnas nätverk och kontaktytor för rekrytering av deltagande organisationer 
och adepter/mentorer. Det är nätverk som har arbetats upp över tid, dels i rollen som 
egenföretagare och dels genom tidigare regionala utvecklingsprojekt. Att ställa sina 
nätverk till förfogande innebär samtidigt en sårbarhet. Dessutom ifrågasätter 
programledarna om programmets finansiärer är medvetna det värde som detta nätverk ger i 
projektet?  

”Ja, här hade jag gått ut på tunn is och ställt ut hela min tillit som egenföretagare och 
konsult. Jag har tagit in människor och talat för varan. Sedan kommer EFS – rådet, 
strax före programstarten och säger: - det kanske inte blir något alls, men det var ju 
bara en hotbild de körde med” 

Om matchningen av mentorer och adepter 
I enkät 1 ställdes frågan om hur mentorer och adepter uppfattade matchningsförfarandet. I 
enkätsvaren fördelades uppfattningen på en attitydskala från 1-7: 

                                                           

28 Hämtat från intervju med programledarna den 9 september 2004. 
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Skala 1-7                    
1=Mycket dåligt         1            2             3            4             5             6          7 
7=Mycket bra                                                                                                                                                                                                                      
 
Fördelning                 0             4            0           10            20          48        18  
(%)  
 
I kommentarer till skattningen framkom några enstaka synpunkter på matchningen. 
– För kort om tid till muntlig presentation av mentorn. 
– Det blev för mycket blickpunkt på mentorerna i relation till adepterna, i och med den 
muntliga presentationen. 
Samtidigt tyckte man att det var spännande att få välja mentor utifrån den korta 
beskrivningen. Det gav en viss spänning. Matchningsmetoden uppfattades av några som ny 
och spännande.  

Programledningens tankar om matchningen29 

P1: 
– En av de stora innovationerna inom det här var starten och urvalet – hur de valde sin 
mentor och att adepterna valde mentor. Det är lite ovanligt för mentorer att sitta och vänta 
på att bli uppbjudna, det var nog lite skrämmande för en del. Man kanske är mer van att ta 
initiativet. Det blev en väldigt bra grund att bygga på.  
 
P2: 
 – Och det är alltid frivillig, att jag anmäler att jag kommer. Vi hade kunnat säga att ”du får 
anmäla frånvaro”, det är en stor skillnad. Så man är alltid med på sina egna villkor.  
 
U: 
 – Är det er idé, det här med valet? 
 
P2: 
 – Ja, det var viktigt för oss. Vi funderade på hur vi själva skulle ha velat ha det och vad är 
det som gör att man tar ansvar för sin situation. När jag själva har fattat mitt beslut, då är 
jag ansvarig i större utsträckning. 

Om starten  
Vid de inledande träffarna deltog 79 % vid starten i Huskvarna, 21 % vid 
uppsamlingsheatet och 85 % vid kick-offen på Örensbaden. I enkät 1 fick deltagarna ge 
sina synpunkter på starten av programmet:  

                                                           

29 Hämtat ur intervju med programledarna den 9 september 2004 
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I enkät1 ställdes även frågan hur mentorer och adepter uppfattade informationen om 
programmets syfte och mål? 
 
Skala 1-7                       
1=Mycket dåligt            1            2            3            4             5             6           7                                                                        
7=Mycket bra                                                                                                          
 
Fördelning:                  0            0            0            9           18          55          18 
(%)  
 

I kommentarerna framkommer att informationsflödet har fungerat bra. Programmet känns 
väl genomtänkt och strukturerat. I starten uppfattades syfte och mål som något oklara, men 
efter kick-offen i september så var det mera klart. Programmet växte fram när innehållet, 
som diskuterats under startträffarna, började ta form. Samtalen vid kaffebordet, 
nätverksbyggandet och möjlighet till informella kontakter ses som ett stort plusvärde.  
I enkät1 ställdes även frågan: Hur uppfattar du starten av Mentorsprogrammet?: 
 
Skala 1-7                       
1=Mycket dåligt            1            2            3            4             5             6           7                                                                        
7=Mycket bra                                                                                                          
 
Fördelning:                  0            0            0            0             0           25          75 
(%)  
 
I kommentarer framkommer att programmet känns välstrukturerat och genomtänkt. 
Programledarna uppfattas kompletterar varandra, de är tydliga och det är lagom styrt. Lite 
väl hurtiga… Efter en lite trevande start i Huskvarna börjar målet och resan att klarna.  
Man uppskattar det utrymme som har funnits för att lära känna varandra. 
Viss kritik framkommer mot att programmet fokuserar så mycket på kvinnor: 
 

”Varför är det bara kvinnor i ledningen? Om vi strävar efter jämställdhet 
och kräver det från männen får vi inte vara sämre själva! Balansen hade 
blivit bättre med ett par män med i programgruppen. Det hade gett en bättre 
balans i prioritering av innehåll30”  

 
I kommentarerna framkommer även önskemål om mer tid för adept och mentor att tala 
med varandra, samt mer utrymme för enbart adepter att träffas för att åstadkomma ett 
starkt nätverk. De förbättringsförslag som kommer fram är: 

- mer praktik och mindre teori 
- mindre smågrupper 
- mer diskussion i blandade grupper 
- mer stringent information och pedagogik från ledningen. 

Gemensam träff på Rosenlund den 28 oktober 2003 
I oktober sker nästa gemensamma träff. Programmet är igång, adept/mentor paren har 
börjat träffa varandra. Det är färre deltagare jämfört med programstart och kick-offen. 
Träffen, som är en halvdagsträff, inleds med lunch. Syftet med träffen är återkoppla 
nuläge, inventera önskemål om programmet samt informera om Arbetsstilsanalys (WSA). 

                                                           

30 Kommentar från Enkät 1 
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Mötet avslutas med en kortare föreläsning, med tema: Utveckling av ledarskap – 
erfarenheter från bankvärlden 
Vid återkopplingen av nuläget framkommer följande synpunkter: 
Plus: 
 Bra start med bra tempo, Matchningen, Tydlig struktur, Möjlighet till att diskutera min 
situation på arbetet, Adeptens engagemang och de spontana tillfällena till träffarna utanför 
programpunkterna där man pratat om ett aktuellt problem/situation, Blandning av offentlig 
verksamhet och privat, Det är även en variation på åldrar. 
Minus:  
Fler deltagare från länet, för få nya svenskar, Tycka mindre – nu sitter vi ju och tycker - ni 
är ju så proffsiga, det känns lustigt att börja med att tycka. Lite långt ifrån varandra 
geografiskt, är vi långt ifrån så är det svårt med de spontana träffarna. Det är för mycket 
av utvärdering redan nu. Någon – några har haft svårt att prioritera tiden för varandra. 
Intressant: 
Programmet har ett gott rykte på stan, då kan det bli annat än en dagslända och få 
betydelse för näringslivet framöver.  
 
I samband med genomgången uttrycker några deltagare att det är viktigt att tiden används 
effektivt. En synpunkt som framkom är att programledarna ställer för mycket frågor om 
vad deltagarna tycker. Mitt intryck är att många av deltagarna, i egenskap av ledare, är 
mycket resultatorienterade. Man vill inte ha mer frågor, det är redan för mycket 
utvärdering – redan nu…   
 
Efter föreläsningen om Ledarskap följer gruppreflektion 

Gruppreflektion 3 - Om mod och självinsikt 
Deltagare är bl. en manlig företagare, en kvinnlig präst, en deltagare yngre kvinnlig chef 
från privat företag, en manlig läkare, yngre kvinna från kommunen. Gruppen börjar med 
att samtala om mod och självinsikt, vilket senare landar i att handla om kulturella mönster 
och modet att bryta en tradition: 
 
Manlig företagare: 
– För mig är mod, handlingskraft och engagemang är viktiga värderingar. 
 
Yngre kvinnlig chef från privat företag  
– Det kan man ju tolka på olika sätt. För att vara modig krävs att man har en 
självkännedom. Har man inte det kan man inte vara modig. 
 
Kvinnlig präst: 
 – Jag är nyfiken på självinsikt och har själv erfarenhet av att arbeta med invandrare. Min 
erfarenhet är att människor i en minoritetssituation tvingas till självreflektion. Då tänker 
jag, har det också ett genusperspektiv, att kvinnor tvingas till mer självreflektion än män. 
Jag lägger ingen värdering i det – men är det mannen som är mall? I min organisation är 
det så - men jag tänker även på andra, privata företag.  
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Yngre kvinna från kommunen:  
– Som tjej tänker man mycket ex: - varför reagerar han på det sättet. Men jag vet inte om 
det beror på att jag är tjej, eller människa. Det kanske beror på att man har varit i minoritet. 
Att man har tvingats att utifrån en minoritetssituation reflektera över… vad är jag… vad är 
min roll… hur går jag in och ändrar på det väldigt manliga. Jag uppfattar att männen har 
en annan självklarhet att gå in. 
 
Manlig företagare: 
– Jag tror också att man utvecklas privat. Jag känner människor som har gift sig och skilt 
sig flera gånger men aldrig funderat på varför… De flesta människor funderar väl… det är 
ju vid sådana här allvarliga tillfällen som de tankarna, känslorna dyker upp så man börjar 
fundera och jobba med det och komma ut stärkt.  
 
Kvinnlig präst: 
– Jag tror att kulturen spelar en stor roll. Den gör hur vi är och den är mycket svår att 
genomskåda själv. Att ha gränsmänniskor som vågar se är viktigt. Jag tror att du och jag, 
(vänder sig till läkaren) är från liknande kulturer. Med den hierarkiska strukturen, med 
klara roller och ledarskap som bekräftas och som man egentligen inte vill ha. Man är ju 
inte matcholedare om man inte uppmuntras att bli det.  
 
Manlig läkare: 
– Det gäller att inte delta i den bekräftelsen, utan att istället bryta den … det känner jag 
som ledare, att det är viktigt, att inte delta i landstingets struktur utan att försöka hitta 
andra värden, goda värden. Men det är svårt, det kan kosta, du kan åka ut halvvägs. Det 
gäller att veta vad man vill och spela med tillräckligt länge.  
 

Reflektion 

 

Jag sitter med och filmar samtalet. Det är ett öppet och fritt reflekterande. Återigen sker 
jämförelser: kvinnligt och manligt. Begreppet gräns dyker upp, att ha gränsmänniskor som 
vågar se…  

Adeptträff 1 den 27 november 2003 
Vid starten av programmet framkom vid flera tillfällen, adepternas önskemål om att ha 
egna träffar.  
Den första träffen äger rum på Ansvarshuset i Jönköping mellan kl. 12-17. Tema: 
”Värderingar som roder för ledarskap och grupprocesser.” Jag videofilmar träffen. 
 
Adepterna droppar in, en efter en, tittar sig runt och hejar. En av programledarna är med 
och hälsar välkommen och ser till att alla som anmälts kommer på plats. Vi är i en mindre 
lokal, där långbord är uppdukat för lunch. Deltagarna känner igen varandra från tidigare 
träffar. Vi tar plats vid bordet. Salladerna fördelas, lunchen intas och samtalet är igång. 
Samtalet rör sig mellan, mötet med mentorn, jobbet och familjen, barnvakt eller inte, om 
att vara yrkesarbetande mamma, om barnen. Det är 10-12 närvarande, bl. a beroende på att 
träffen är förlagd vid två tillfällen. 
Lunchen avslutas och gästföreläsaren kallar in oss i en mindre föreläsningssal. Deltagarna 
sitter i en halvcirkel framför föreläsaren. Han talar om värderingar, ledarskap och grupp. 
Nu är det mer koncentrerat och lågmält, man talar en i taget. Gruppövningar genomförs 
och så in i den lilla föreläsningssalen igen. De frågor som tas upp när hela gruppen är 
samlad är situationsberoende. Det finns inga enkla svar – mycket beror på…  
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Avbrott för kaffe. Så fort vi lämnar föreläsningssalen uppstår samma intensiva surr igen. 
Stämningen är uppsluppen, det är en växling mellan intensivt lyssnande, talande och skratt.  
 
I det avslutande samtalet tar deltagarna upp frågor med gästföreläsaren, som berör: 

- Hur gör man för att ge feedback? 
- Vad händer med mig som ledare om jag är öppen?  
- Kan jag vara öppen mot en överordnad chef?  

Frågorna handlar egentligen mer om – att våga. På den frågan finns inga givna svar -  det 
beror på. Fördjupat samtal om att våga eller inte våga och vad detta val kan få för 
konsekvenser. Frågor formuleras om - Har någon provat? Och - Hur gick det?  

Stora hotellet den 12 december 2003 - Marianne Nivert 
Den 12 december är det dags för årets sista träff. Marianne Nivert skall tala på Stora 
Hotellet i Jönköping. Intresset att delta är stort. Föreläsningssalen är full till sista plats. 
Marianne Nivert berättar om sin uppväxt och de spår som föräldrar, familj och 
uppväxtmiljö har satt på henne som människa och som ledare. Hon berättar även om hur 
det är att vara kvinna och ledare i en traditionellt manlig miljö. All uppmärksamhet är 
riktad mot henne, det är fängslande och intressant. Hon har en naturlig pondus och tyngd. 
Det är ett kort inspel, Marianne Nivert har bråttom iväg. Efteråt samlas deltagarna till 
gruppreflektion: 

Om värdet av gruppreflektioner 
U: 
– Vad ger detta er, att samtala så här i mindre grupper? 
 
En av deltagarna i gruppen svarar: 
– Man tar upp tråden, det man fastnat för, och speglar det i något annat. Det hjälper en att 
reflektera – att tänka ihop. Att reflektera över vad andra säger, det får hennes budskap att 
sjunka in på något sätt, man lär sig mycket mer. 
 
U: 

      – Vad lär ni er? 
 
En av deltagarna i gruppen svarar: 
– Man får mer saker bekräftade – vi reflekterar och får bekräftat. Det blir en process som 
kanske återspeglas i verksamheten. 
 
En annan svarar: 
– Man tar med vissa saker i sin vardag, ex. att ta fasta på det man är bra på… Jag vet inte 
om jag har lärt mig något direkt… 
 
En annan ställer sig frågan: 
– Skall man lära sig ledarskap? Man kanske ändå skall ha vissa basbegrepp som man kan 
arbeta med. Man klarar inte att utveckla allt, man kan ta någon grej.  
 
Förmiddagen avslutas med gemensam lunch på Stora hotellet.  
Träffen med Marianne Nivert uppskattas mycket. I enkät 2 och i slutenkäten får hon 
mycket högt betyg. 
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Om formen och innehållet i adept/mentor träffarna  
I samband med enkät 2, ställdes några frågor om mentor/adept träffarna, avseende formen 
för träffarna. I svaren framkom att 67 % av de svarande träffades 1 ggr/4 vecka,  de flesta, 
53 %, träffades på en neutral plats och att samtalen varade ca 1 ½ - 2 timmar, 60 %.  
 
Det ställdes även frågor om vad mentor/adept paren samtalade om och hur man såg på 
värdet av detta. 
 

Vilka specifika frågor eller områden brukar ni tala om under träffarna? 

 
Svaren på frågan blev mycket varierande. Samtalen har haft en bred spännvidd, där mer 
allmänna frågor har varvats med mer specifika frågor. De allmänna har tagit upp teman 
som rör relationer, arbete - framtid och ledarskap. De mer specifika temana har tagit upp 
frågor som rör:  
Att genomföra utvecklingssamtal, Samarbetet med chefen, Konflikthantering, 
Stresshantering, Mål och Kvalitetsarbete, Lönesamtal, Relationer till styrelse/råd – hur 
genomdriva en idé och Personrelaterade problem.  
 

Vad är det bästa med era samtal? 

 
Adepterna svarar: 
Tid till reflektion och att få tala med någon utomstående: 
Att stanna upp och tänka till och att prata med någon som står utanför men som 
ändå klart kan identifiera de situationer adepten möter i organisationen./…/ Att få 
en chans att analysera händelser och situationer från ett vidare perspektiv med en 
opartisk person. 
 
Öppenhet och förtroende 
Förtroendet och den öppna diskussionen, att få diskutera mina ledarskapsproblem. /…/ Att 
ha någon som faktiskt vill lyssna och få ett erfarenhetsutbyte med. 
 
Bollplank 
Att få tillfälle att ventilera frågor från verksamheten och vardagen med. /…/ Någon som 
känner likadant och har varit med om samma sak förut/…/ Att träffa en begåvad och 
erfaren person  /…/ En analytisk person som kan se problemens kärna 
 
Mentorerna svarar: 
Öppenhet och lärande: 
Lärandet om samtal /…/ Öppenheten /…/Öppen dialog, öppenheten  /…/ Det är en väldigt 
öppen atmosfär och vi diskuterar om allt som både är privat och professionellt 
 
Tankeutbyte och perspektivskifte 
Kreativiteten, öppenhet, tillit. /…/ Att ta del av en ung människas utveckling i arbetslivet. 
/…/ Utbytet av tankar och erfarenheter. /…/ Diskussioner och problemlösning. /…/ Rollen 
som bollplank åt båda håll – adept-mentor, mentor – adept. /…/ Att få sätta sig in i ett helt 
nytt verksamhetsområde. /…/ Att  delge varandra ungefär samma typ av frågeställningar 
som kan leda till lösningar av problem 
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Själva samtalet 
Samtalet, tiden, reflektionen. /…/  Att diskutera frågor utan krav. /…/ Att lyssna, att ta till 
sig och att delge mina erfarenheter 

På vilka sätt påverkas du i ditt ledarskap genom att samtala med din mentor? 

Adepterna svarar: 

Vidgade perspektiv 
Man ser fler sidor på samma mynt och kan sätta in allt i ett större sammanhang./…/ 
Perspektiven vidgas och man ser flera vägar till samma mål. /…/ Får många infallsvinklar 
hur man löser problem och konflikter./…/  Vidgade perspektiv och nya kunskaper, hon får 
mig att se lösningar på problemet på ett litet annat sätt. 
 
Självförtroende och insikt 
Bli sporrad att tro på mig själv och mina ledaregenskaper./…/ Jag vågar stå på mig mer i 
vissa situationer./…/ Kan agera mer stringent, tappar ej bort linjen. /…/ Jag blir stärkt i 
mitt agerande söker ofta bekräftelse att jag tänker rätt när jag träffar min mentor./…/  
Man blir stärkt när någon annan person har fått veta vilka mått och steg man tänker vidta, 
och denna tycker att man gör rätt. /…/  Jag vet att jag har fått en bättre förståelse och 
överblick i chefskapets oändliga uppgifter och svårigheter. /…/ Inser mina förmågor och 
brister och försöker utveckla mitt ledarskap 

På vilka sätt påverkas du i ditt ledarskap genom att samtala med din adept? 

 
Mentorerna svarar: 
Vidgade perspektiv: 
Får genom diskussionen lite av synen ”från sidan” utifrån. /…/ Mitt eget ledarskap 
utvecklas, jag får intryck från en helt annan person och värld./…/  Vidgar mina perspektiv 
– jag tycker mycket men vet lite. /…/ Det ger nya impulser, nya synsätt som jag har nytta 
av./…/  Jag har fått en helt ny syn på sättet man bedriver sjukvård (positiv) Helt 
imponerad på deras sätt att arbeta. /…/ Jag som mentor har utvecklats och fått vidare 
referensramar. /…/ Jag har fått en diskussionspartner ytterligare 
 
Att lyssna 
Jag blir stärkt och får många nya infallsvinklar. /…/  Detta är en lyssnande roll jag har 
fått som mentor och det är bra träning./…/  I mentorrollen kan jag inte agera utan bara 
ställa frågor och lyssna – bra träning! /…/ Tränar mig på att lyssna aktivt, diskutera 
alternativ. 
 
Reflektion och egen utveckling 
Även som mentor får man andledning att reflektera över delvis nya frågor, vilket är 
utvecklande. /…/ Får en möjlighet att själv stämma av var jag befinner mig. /…/ 
Jag har blivit mer reflekterande. 

Ser du några svårigheter med era träffar? 
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Adepterna svarar: 

Tiden och innehållet 
Att ta sig tid att träffas tillräckligt ofta. /…/ Ibland svårt att hitta innehåll och dagordning. 
/…/ Att veta exakt vad vi skall prata om. /…/  Min mentor jobbar numera på annan ort så 
det har blivit svårare att få ihop det 
 
Att hinna förbereda sig 
 Att innan ägna tillräckligt med förberedelsetid. /…/ Att hitta strukturerade frågor att prata 
kring, det blir mest kringprat om arbetssituation 
 

Ser du några svårigheter med era träffar? 

Mentorerna svarar: 

Tiden, avståndet och att hitta dagar. 

Adepter samtalar om träffarna mellan adept och mentor 
(Hämtat från Adeptträff 27 november samt intervju med två adepter den 13 maj) 

Om samtalet 

U:  
– Vad är det för skillnad på vad ni pratar om på jobbet och med er mentor? 
 
A1:  
– På jobbet pratar vi om mer konkreta saker. Med min mentor pratar jag inte om jobbet på 
det sättet, utan om mer generella saker – att jobba och om livet. Det pratar man ju aldrig 
annars om. Jag relaterar mer till mig själv. I samtalet med mentorn är det bara mitt som 
gäller. 
 
A2: 
– Vi bara pratar – om allt. Jag bollar idéer, får peppning och sätter mål till nästa gång. 
 
A1:  
– Jag pratar om mitt jobb, han (mentorn) ifrågasätter.  
 
U: 
 – Hur mår du efter ett möte? 
 
A1: 
 – Det är energipåfyllning, att ha kombinationen av samtal och promenad. Det är lättare att 
få ur sig sina tankar och att få in andra tankar. Det känns skönt, det är en energipåfyllning. 
Man behöver påfyllning. 

Att formulera tanken i ord 

U: 
 – Jag har tänkt på samtalen… att under samtalet formuleras tanken i ord och man har 
någon som man formulerar mot… 
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A2: 
  – För mig har det varit så och det har varit jättebra. Hon har sagt saker som jag borde ha 
kommit på själv, inga märkvärdiga grejer och hon har kunnat ställa motfrågor.  
Jag har fått bra tips. 
 
A1: 
 – Våra samtal är en dialog, den är jämförande och tar upp både lätt och svårt. Vi kommer 
från olika världar. Vi talar om vad som är svårt i respektive arbete och det handlar ofta om 
mellanmänskliga svåra situationer. Vi talar också om hur man klarar av att lägga band på 
sina ambitioner. Man vill så mycket, jag vill så himla mycket. Jag kan driva mig  själv hur 
långt som helst.  

Om tiden och det ”goda mentorskapet” 

U: 
– Känner ni att er mentor har tid och verkligen prioriterar era möten? 
 
A1: 
 – Svårt att säga, vi pratade om det sist. Det har ändrats under resans gång. Min mentor han 
har mycket just nu som pockar på. Han säger – hade det startat nu så hade han inte hoppat 
på.  
 
A2: 
– Jag tycker att min mentor har visat en vilja och har engagerat sig – den goda viljan finns. 
Men tiden, den är det sämre med. Hon har också sagt att hon inte hade hoppat på 
mentorskapet idag. Jag har inte hört något från henne på två månader. Jag har inte heller 
hört av mig. Det är lite knäppt, men så är det. Man visste ju inte vad det här skulle 
innebära, det är svårt att planera. Jag har ju också kommit med andan i halsen till våra 
möten. 
 
A1: 
 – Ja så är det ju, man är helt uppfylld av något annat. Men så har man bestämt det här och 
vill inte skjuta på det – för då går det en månad till. 
 

U: 
– Vad är ett gott mentorskap? 
 
A1: 
 – Tiden. Det är inte bra om mentorn känns stressad och hellre vill vara någon annanstans. 
Det gäller för adepten också. Man måste rensa hjärnan på något sätt – att blockera bort det 
som är utan för. Stressen skadar relationen. 
 
A2: 
– Ja, tiden är jätteviktig, och intresset. Det är sällan man har någon som för stunden finns 
till för mig, och att jag kan ta upp och tala om vad jag vill. Det måste vara adepten som 
styr, helst så att man kan spänna över helt fältet. Min kollega i huset har en mentor som 
inte bor i stan, (ingår i mentorsprogrammet). Först tyckte jag det verkade krångligt, men 
nu kan jag känna att det var nog bra. De har avsatt en förmiddag för sin träff, mer än 
lunch. Då har man den tiden.
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Om valet av mentorn  

U: 
– Hade mentorn kunnat vara någon på jobbet? 

 
A1: 
 – Inte för mig. 
 
A2: 
– Det beror på, inte någon som är för nära. Men det måste finnas ett förtroende. Förra 
gången hade jag en i samma koncern. Det beror på vad syftet är. Det finns ett värde i att 
komma nära sina kollegor men då blir det på ett annat sätt. 
 
U:  
– Du valde en man som mentor, varför gjorde du det? 

 

A3: 
– Man slipper att konkurrera med varandra (syftar på kvinnlig mentor) – det blir ingen 
konkurrens. Jag gillar kvinnor, men dom har en tendens att vilja glänsa över varandra. Det 
är lugnare med en man, det blir mer avslappnat. Jag har glädje av min mentor. Vi är på lika 
nivå. Jag ville inte ha någon som kan glänsa över mig. 
 
Kommentar: 
I intervjun med programledarna från den 9 september, frågade jag om de fått indikationer 
på att relationen mellan något av adept/mentor paren, inte hade fungerat. De svarade att de 
fått det via en adept, som fått i sin tur fått indikationer på att det inte fungerade så bra, från 
en adept, som hon kände. Programledarna berättar att de checkade av detta med adepten, 
vilken berättade att det varit hopplöst att boka in tider med mentorn. Det var aldrig aktuellt 
med något byte av mentor.  
Även en mentor hade kontaktat programledarna då denna tyckte att adepten deltog för lite i 
de gemensamma träffarna. Även den adepten kontaktades av en av programledarna och det 
hela reddes ut. 

Arbetsstilsanalysen WSA som inslag i programmet 
I samband med Rosenlundsträffen den 28 oktober lade programledningen fram ett förslag 
om att använda en Arbetsstilsanalys, WSA som ett inslag, för både adepter och mentorer, i 
programmet. Tanken var att det skulle bli dels ett instrument för ökad självinsikt, vilket 
hade framkommit som ett önskemål i behovsinventeringen på Kick-offen. 
Programledningen såg en vinst med att använda WSA, då återföringen av testen kunde ske 
gemensamt till paren. Genom det kunde adept och mentor lära känna varandra på ett 
bredare och djupare plan. De fick även ett analysunderlag för att kunna undersöka olika 
situationer och problem i adeptens vardag.  
Sammanlagt 43 deltagare genomförde analysen, varav samtliga adepter31. 
 
I enkät 2 ställdes några frågor om hur deltagarna uppfattade att använda WSA: 
 

                                                           

31 Se anteckningar från projektmöte 2004-03-03 
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Hur uppfattar du lämpligheten av att använda WSA som ett inslag i Mentorsprojektet? 

 
Mentorer och adepter gjorde en skattning på en attitydskala från 1-7, där svaren fördelades:  
 
Skala 1-7                       
1=Mycket dåligt            1            2            3            4             5             6           7                                                                        
7=Mycket bra                                                                                                          
 
Fördelning:                  0            0            5            14           24          28          29 
(%)  
 

Har arbetsstilanalysen tillfört något för relationen och samtalet mellan dig och din 

adept/mentor?
 32
 

 
Svaren fördelades: 
Ja = 94 % 
Nej= 6 % 
 
Kommentarer från adepter och mentorer: 
Arbetsstilsanalysen uppfattas positivt. En kul grej som gav en viss förbättrad 
självkännedom. Den var intressant att genomföra och många uppskattade programledarens 
återföringssamtal, framförallt då både adept och mentor deltog. Det gav bra input till 
samtalen. Några har tidigare genomfört liknande tester, då gav detta inte så mycket nya 
uppslag. 
 
Kommentarer från Programledarna33: 
P1: 
 – I samband med arbetsstilsanalysen har jag träffat många par och kunnat följa upp hur det 
har fungerat. De som inte har gjort det ihop har jag kontaktat och pushat för att göra det 
ihop. Adepten hade inte förstått hur mentorn kände det när han kom till Tallnäs och de 
andra träffarna och hon inte var där. Så det var hon tacksam över att ha blivit 
uppmärksammad på. 
 
U: 
 – Så i samband WSA har du haft uppföljning och koll på paren? 
 
P1: 
– Ja, och inte bara lite… Vi satt faktiskt i  1-1 1/2 timme och samtalade kring WSA och 
kopplade det till deras samtal och hur de är som personer. Snittet uttryckte en stor 
tillfredsställelse i adept/mentorskapet. Det har öppnat nya världar. Jag har träffat nästan 
alla och pratat med alla. De har gjort det på olika sätt – lunchmöten, men det var ganska få. 
En del går Munksjön runt. Några har fått påringning från grannar – vem var det jag såg dig 
med? Det är lite häftigt att ha en mentor. I stort lät det väldigt stabilt, det dom berättade. 

                                                           

32 Hämtat från slutenkät 2004-10-25 

33 Hämtat från intervju med programledarna september 2004 
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Dialogseminarium 
I februari 2004 startade dialogseminarierna34. Att delta i ett dialogseminarium innebär ett 
arbete i flera steg:  

1. Den egna reflektionen och det inre samtal som äger rum i mötet med den litterär 
text som läses.  

2. Att formulera tanken i ord och forma de egna träffande uttrycken i en kort text.  
3. Att under seminariet läsa upp den egna texten.  
4. Den kollektiva reflektionen, där deltagarnas tankar och olika horisonter möts. 
5. Läsning och kommentering av seminariets Idéprotokoll 

 
Tematisk reflektion 
Dialogseminariemetoden är en individuell och en kollektiv fördjupning av ett område eller 
tema. Grunden i metodiken är den tematiska reflektionen, (Hammarén, 1995). 
I den tematiska reflektionen läser deltagarna litterära eller filosofiska texter, vilka skall 
stimulera till association och reflektion, där minnen och erfarenheter sätts i rörelse. Den 
egna reflektionen kan liknas vid ett inre samtal eller en inre dialogisk teater35, (Janik, 
1996). I mötet och sammansmältning med texten är jag min egen utforskare och 
upptäckare36, texten öppnar upp den inre teatern. Jag läser med pennan i handen, och 
noterar det som fångar mitt intresse. I texten, som skall vara kort - ca en A4 – sida, 
kommer den individuella reflektionen till uttryck. Texterna ligger sedan till grund för den 
gemensamma dialogen, som äger rum under dialogseminariet. Deltagarnas tolkningar och 
reflektioner möter nya horisonter. Där sker en gemensam prövning och en gemensam 
begreppsbildning. Det är en kunskapsbildande process.  
 
Val av text sker med utgångspunkt från det tema som skall belysas under seminariet. 
Under mentorsprogrammets fyra seminarier har det övergripande temat varit Ledarskapets 
praktik, där följande texter har använts: 
Möte 1: Maria Hammaréns, Skriva – en metod för reflektion, (Hammarén, 1995). 
Möte 2: Miroslav Holub, Om vänlighet, (Holub)och Mikael Lindholm, Mästerlotsen, 
(Lindholm, 2002) 
Möte 3: Montaigne M., Om erfarenheten, (Montaigne, 1992) 

                                                           

34 Dialogseminarierna utvecklades av Matematikern och Arbetslivsforskaren Bo Göranzon, KTH, dramaturgen Magnus Florin och 

Författaren och Fysikern Per Sällström, i syfte att undersöka och fördjupa innebörden i begreppet dialog. Maria Hammaréns och Bo 

Göranzon har därefter utvecklat det vidare till Dialogseminariemetoden, vilken prövas och utvecklas vidare inom KTH: s forskarskola 

Advanced Programme in Reflective Practice. Exempel där dialogseminariemetodiken prövats som metod är avhandlingen Ledtråd i 

förvandling, (Hammarén, 1999), Avvikelsens konst, (Rati´c, 2004), Efterlyst och risker, (Fock, 2004) och Sinnesupplevelsens estetik,. 

(Herdenstam, 2004) Ett gemensamt tema i dessa böcker är prövandet av dialogseminariet som metod för att få till stånd en kvalificerad 

dialog om yrkeskunnande. I den dialogen söker man en fördjupad förståelse av kunskap och kunskapsbildning, genom att utforska den 

begreppssfär ett yrkeskunnande rör sig inom.   

35 I Allan Janiks essä ”Montaigne: dialog som inre teater” använder teatern som metafor för att visa på, att mötet med en filosofisk text, 

ex Montaignes essäer, skiljer sig från mötet med traditionella filosofiska texter, som vi möter inom den traditionella 

filosofiundervisning. Montaignes metod är dramatisk. Dramatiken är ett medel för att ”bli filosofisk”. I den typen av texter återskapar 

läsaren texten i sig själv. Att nå läsarens tänkande, där tänkaren själv kommer fram till resultat är ett alternativ till att skriva ut resultaten 

direkt i texten. Den egna reflektionen ligger till grund för kunskapsbildning. Man lär sig något samtidigt som man övar upp 

tankeförmågan. På det sättet blir läsningen mer kvalificerad, då den ställer krav och övar upp tanken, associationen och förbindelser 

genom analogier.  

36 Jmf. Gadamers horisontsammansmältning, s. 6 denna rapport. 
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Möte 4: Descartes R., Avhandling om metoden, (Descartes, 1998) 
 
Under seminariet läser varje deltagare upp sin text. Det ligger en poäng i att alla kan ”följa 
med” i texten. Det blåser liv i texten liv och den personifieras i ett ansikte. 
 I seminariet deltar en seminarieledare och en skrivare av ”Idéprotokoll”. Idéprotokollen 
spelar en viktig roll, då de blir den länk som binder ihop seminarierna. Inför varje nytt 
möte skickas föregående Idéprotokoll ut till deltagarna för genomläsning och 
kommentarer. Varje nytt dialogseminarium startar med att gemensamt gå igenom 
föregående Idéprotokoll, för verifiering och kommentarer.  
Under Kick-offen höll jag en kortare föreläsning om de tankar som ligger till grund för 
dialogseminariemetodiken. Därefter fick deltagarna höra av sig för att anmäla sitt intresse. 
Ambitionen var att få 4-5 adept/mentor par till seminarierna. Fyra anmälde sig, två ganska 
omgående, det tredje efter ett par veckor. I det fjärde paret anmälde mentorn sig själv – 
adepten var inte lika säker och det femte paret anmälde sig strax före jul, med 
reservationer. Det första seminariet var inplanerat till februari 2004.  
Resultatet blev att två par deltog under samtliga seminarier. Det var de paren som anmälde 
sig direkt. Det femte paret hoppade av innan vi startade. I par tre hade adept/mentorn för 
mycket att göra. Intresse fanns men inte tid. I par fyra dök aldrig adepten upp, så då 
hoppade även mentorn av. Så, kvar blev 2 mentor/adept par, tre kvinnor och en man.  
Fyra dialogseminarier genomfördes under perioden 2004-02-03 – 2004-11-10.  
I detta avsnitt återger jag innehållet i seminarierna utifrån de teman som samtalen kretsat 
kring: 

Skriva som metod för reflektion 
Det första dialogseminariet ägde rum den 3 mars 2004. Deltagarna har fått texten utskickad 
i förväg, ”Skriva – en metod för reflektion”, (Hammarén, 1995). Det är en liten skrift som 
ger en introduktion till att arbeta med text och skrivande. Inför mötet har jag bett 
deltagarna att antingen maila in sina texter till mig, för upptryckning, eller kopiera och ta 
med själva. Det är spännande att få in texterna och se om skrivandet har fungerat. Några 
kommer i god tid, några i sista minuten. Vi samlas till lunch på högskolan. Jag har bokat in 
ett litet seminarierum. Det är sju deltagare som kommer, förutom Madde, min kollega från 
Ingenjörshögskolan, som är protokollskrivare och jag själv i rollen som seminarieledare.  
 
Vi samtalar inledningsvis om hur det var att skriva en text. Några av deltagarna berättar att 
övningen väckte ett visst motstånd. Det kändes annorlunda, framförallt om man jämför med 
hur man är van att skriva på arbetet. Samtidigt ger skrivandet en distans.  
En deltagare säger att hon genom skrivandet får perspektiv till ”det man håller på med”. 
Dessutom tvingas man att skärpa sin tanke och hitta rätt klädsel för sina tankar för att 
verkligen kunna förmedla det inre. Det ger en skärpa och en eftertanke, vad vill jag ha 
sagt? Det är ett kreativt arbete, men det ger ett motstånd och sätter hjärnan i rörelse37.  
 
Jag väljer att presentera dialogseminarierna genom läsarnas texter och utdrag ur 
Idéprotokoll, där namnen är fingerade.  

                                                           

37 I Niclas Focks avhandling Efterlyst och risker, 2004, inleder han kapitlet om att arbeta med dialogseminarier, med att konstatera att 

Ett dialogseminarium är en miljö för tanken. Miljön ska inbjuda till överraskning och det oväntade, till att låta mångfald och olikhet i 

perspektiv ge näring år reflektion och ny – gemensam kunskap, s.37. Ludwig Wittgenstein har gjort liknelsen om reflektion – som 

massage för mentala kramper.  
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Att tydliggöra något 

 
” De skrivna orden tydliggör mina tankar för mig. Därför är skrivandet i sig en väg 
till självkännedom” 
 
” Jag är van att formulera mig med avsikt på en tänkt åhörare. Vad i det jag säger är 
en del av min identitet och vad är den del av den retoriska argumentationen? I mina 
berättelser använder jag mig själv, mina erfarenheter men kopplar dem hela tiden 
samman med önskan att säga något speciellt.” 
 
” Vilka möjligheter det verkar finnas med skrivandet och lyssnandet. Tänk om jag 
skulle få lite struktur på mina inre dialoger, eller monologer…! Skulle vara rätt skönt 
att få lite distans”. 
 (Hämtat från deltagarnas texter till första seminariet) 

 
Hanna: 
– Jag blir inte tydlig när jag skriver, däremot blir världen  tydligare och mer begriplig för 
mig.  
 
Sara: 
– Det hänger ihop tycker jag. 
 
Hanna: 
– Man begripliggör ett problem. Det ger inte mig god självinsikt men världen blir 
tydligare. Ju äldre man blir desto mindre känner man sig själv. 
 
Agneta: 
– Man kanske inte behöver det.(känna sig själv)? 
 
Sven: 
– Man tillägnar sig saker på olika sätt. När jag läste i Lund räckte det med att jag var 
koncentrerad på föreläsningarna. Böcker behövdes inte. Det är likadant nu, jag lyssnar och 
skriver upp men läser inte så mycket. T ex denna bok vi läst, den kom bort men jag 
kommer ihåg den. 
 
U: 
– Talar vi olika språk hemma och på jobbet? Har ledarskapet sitt språk? Kan man särskilja 
ledarskap från person? 
 
Hanna: 
– Om Göran Persson pratar till Anitra hemma som han gör på jobbet, har hon nog inte 
särskilt kul. 
 
Sven: 
– Om vi pratar engelska som vi pratar svenska förlorar språket sina nyanser. Det blir svårt 
att hitta rätt värde. Olika kulturer har olika förväntningar på hur vi uttrycker oss. Om vi 
pratar engelska som vi pratar svenska pratar vi mycket rakt på sak, väldigt fyrkantigt.  
Sara: 
– Det tar tid att tillägna sig ett nytt språk. Det är svårt att hitta värdegrunden.
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Sven: 
– Det är andra förväntningar och vi kan inte nyanserna. 
 
Birgitta: 
– Ledarskapets språk varierar också med vilken kultur man befinner sig i. Det är olika 
beroende om det är en skola, kyrka eller bank t ex. 
 
Lena: 
– Det finns en identitet i skrivandet. Mail är t ex väldigt korthugget, skulle man prata så 
skulle det vara onaturligt, identiteten försvinner i mailet. Myndighetsspråket är också 
speciellt och ger en identitet som byråkrat. Folk kan bli överraskade när man träffar dem 
personligen och tycka att ”du är ju trevlig” vilket man inte förväntar sig av en byråkrat.  
 
Cecilia: 
– Kan man vara mjukt tydlig? 

Samtal som flyter 

 
”Jag har också reflekterat över hur min egen erfarenhet förenklat eller försvårat för 
mig i tillvarons olika skeenden… beroende på min egen envishet, stress eller ovilja att 
lyssna på en speciell människa så har resultatet blivit dåligt. /…/ När det går en dag 
och jag inte har upplevt detta deltagande och engagemang känns som en förlorad dag 
och jag brukar då trösta mig med att det går över, det blir en ny och bättre dag i 
morgon.” (Hämtat ur deltagartext) 

 
Sven: 
– Att inte ha samtal som flyter på jobbet, det är en förlorad dag. Man får inte igång den här 
diskussionen och processen med folk. Dom är fast i ekorrhjulet. Man hinner inte, det är 
frustrerande. De tar sig inte tid. Många skulle kunna bidra med mycket mer. 
 
U: 
– Hur ofta har du samtal som flyter? 
 
Sven: 
– Två gånger om året 
 
U: 
– Då blir det många förlorade dagar 
 
Birgitta: 
– Kan du i ditt ledarskap förmedla en sådan miljö (som ger flyt i samtal) 
 
Lena: 
– Finns det en inbyggd intressekonflikt att som chef dels tala om rätt och fel, ta taskiga 
beslut, (t ex lagar och avtal) och samtidigt vara utvecklare? 
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Sven: 
– Ja, det är en konflikt. Men jag är rätt rak, jag smyger inte. Det kan vara svårt att arbeta 
med utveckling. För 15 år sedan slutade jag som chef, tänkte att det bara är idioter som 
håller på. Men det måste gå att förändra. 
 
U: 
– Räcker de där två dagarna? 
 
Sven: 
– En dag räcker 
 

Reflektion 

 

Varför blir det så många förlorade dagar? Finns det inte tid, i dagens slimmade och 
resurseffektiva organisationer, att ha mer djupgående reflekterande samtal? Hur skapar vi 
då våra lärande organisationer? Var finns tid till det spontana samtalet, om klockan hela 
tiden ligger och tickar på… om vi på väg någon annanstans? Att skicka ett mail går ju 
mycket snabbare, men problemlösning och utveckling går inte att fixa via mail. Är vi så 
tillvanda vid en viss form av samtal så att vi egentligen inte ser vad vi går miste om? 

Ledarskapets praktik och realitet 

Tid för reflektion 

Under ett seminarium, där enbart kvinnliga deltagare var med, inledde vi med att checka av 
vad som hade hänt under veckan.  
Svaret blev en uppräkning av ett antal praktiska göromål: 
 

Möten, Lönesättning, Problemsamtal, Avtalsförhandling, Kvällsseminarium, 
Anställningsintervju, Sjuk make hemma – fixa med barnvakt, Elinstallation på 
arbetsplats, Sjukt barn = jobba på kvällen, Planerat en kurs, Samtal med präster, 
Haft semester, Fått assistent som skall sättas in i jobbet, Biskopsmiddag, Planera 
en konferens.” 

 
Gruppen konstaterade att tempot är högt för många idag. Chefsjobbet innebär ofta att 
”kastas emellan” olika saker och tidschemat är pressat. Det finns lite tid för ”eget arbete” 
Att ta med arbetet hem, i väskan och arbeta med hemma i lugn och ro – så är det… 
 
Lena: 
– Pendlingen och tiden i bilen, det ger tid för reflektion. På jobbet kommer många och 
frågar - Har du tid? Man blir avbruten. Har jag varit ledig, drar jag mig för att kolla min 
mail.  
 
Birgitta: 
– Ja, man har ett 24-timmars ansvar. Jag ansvarar operativt för 68 anställda. 
 
Lena: 
– Vi (kvinnor) är sämre på att ta avslappnad tid. 
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Om utanförskap 

 
Birgitta: 
– I vissa sammanhang känner man sig malplacerad, man känner ett utanförskap. 
 
Lena: 
– Det kan vara svårt om folk bara sitter och skvallrar. Man är i en annan värld. Vi har en 
tjejgrupp som brukar träffas, en av tjejerna där jobbar som chef inom äldreomsorgen. 
Henne kände jag gemenskap med och vi hittade varandra. 
Det är skillnad med män – de har lättare att göra åtskillnad på arbete och fritid. Är jobbet 
slut så är det slut. 
 
Lena: 
– Det gör att man kommer utanför, när man träffar andra, utanför jobbet, då vet man inte 
vad de pratar om. Jag har glömt bort hur man bara pratar nonsensgrejer.  

Om Gränsdragningar 

Birgitta: 
– Det är mycket mer runt människor nu. Ibland får man ta hand om mycket olyckliga 
människor. Jag kanske sänder signaler att det är ok att prata med mig. Min dörr är t ex 
alltid öppen. Det här med gränser är svårt. Men jag är till för att skapa en god arbetsmiljö. 
 
Sara: 
– Ja, vilka gränser sätter man för sitt arbetsområde? Jag fick t ex en förfrågan från ett par 
utanför mitt område som jag är lite bekant med om jag kunde viga dom. Egentligen är det 
inte ”mitt område” men var går gränsen? 
 
U: 
– Vilka är era två viktigaste uppdrag som chef? 
 
Birgitta: 
– Personalen ska vara glad när man kommer och går. Jag vill också skapa en bättre miljö 
till mina barn. 
 
Sara: 
– Det beror på hur man ser det. Att möta människor i diskussioner kring liv, död och tro. 
Att skapa en grundtrygghet så att folk vågar fråga och diskutera är viktigt. 
 
Birgitta: 
– Min uppgift är att vara barnens försvarsadvokat och att skapa ett så bra klimat så att jag 
har glada och trygga medarbetare. Man vill ofta vara bäst. Man kan då känna en 
otillräcklighet. Det är viktigt att duga! 

 
” Det som ger livet mening handlar om relationer. Det som gör oss till människor 
handlar om att leva i dessa relationer. Vänligheten ligger som en omistlig grund i 
detta. Vänlighet handlar om att se andra och deras behov. Att ge uppskattning, lyfta 
och bekräfta genom vänlighet blir att hjälpa till liv”. (Hämtat ur en deltagartext) 
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Koll på läget 

Sven: 
– Min koll består bara i att jag har folk jag kan lita på, inte mer. Den inställningen kan 
vara irriterande t ex för tekniker. Det är svårt om det blivit fel, de vill gärna ha “någon att 
hänga”. Vissa personer får man stoppa, andra får man sparka i ändan. 
 
Lena: 
– Den där kontrollen har man inte. Det man gör är mera att fråga - Hur går det med det 
där?  Att stämma av två sekunder i korridoren. Det gäller bara att komma ihåg vad olika 
människor gör.  Man får bara se till att man inte kollar för mycket. Jag pratar inte om 
“sjuka mostrar” och sånt utan får anstränga mig för att vara social. Att prata om pågående 
jobb är mitt sätt att fråga “hur mår du just nu”? 
 
U: 
– Hur många anställda har du? 
 
Lena: 
– 16 
 
Birgitta: 
– Det handlar om att bygga upp ett förtroende. Jag har 54 anställda. 
 
Sara: 
– Jag har en person. Jag har mer av en ledarroll i vissa situationer, när grupper samlas i 
olika sammanhang. 

Om effektivitetens paradoxer 

Lena: 
– Man har dragit in mycket på t ex vaktmästare och assistenter. Man ska göra allt skrivjobb 
själv. Det är nya regler, man behöver hålla sig ajour, kunna ekonomisystem. Det dras ner 
på lågavlönade administrativa tjänster 
 
Sara: 
– Man städar även kylskåpet! Administrationen har växt, vi har kvalitetssystem och 
verksamhetsplaner.  
 
Lena: 
– Det är svårt att bedriva kärnverksamheten. Jag vill att de anställda ska få jobba med 
kärnverksamheten så mycket som möjligt. Varje gång man delegerar minskar man deras 
möjligheter att göra det. 
 
U: 
– Det låter som ekvationen inte går ihop 
 
Sara: 
– Det kommer att spricka! Uppdatera webbsidor är en annan sak vi ska göra.
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Sven: 
– Datoriseringen har gjort att allt går snabbare. Teknik och effektivisering återspeglar sig i 
allt. Tidigare tog det 18 dagar att tillverka våra produkter, nu tar det två dagar. Någonstans 
går smärtgränsen. Många chefer går in i väggen. 

Mötet med historiska texter 
Inför det tredje dialogseminariet har deltagarna läst 1500-tals filosofen Michael 
Montaignes essä Om erfarenheten. Montaignes tre essäer skrivs i ett tornrum på slottet 
Chateau de Montaignes. Efter en karriär inom Bordeauxs parlament, samt översättare av 
latinska teologiska verk drar han sig tillbaka för eget skrivande. Montaigne är frispråkig 
och personlig. Den första boken, som han påbörjar år 1571, inleds med följande 
uppmaning: 
 

” Läsare!  Detta är en uppriktig bok. Den säger dig redan från början att mitt enda syfte 
med den är enskilt och privat. Varken din nytta eller min egen ära har jag ägnat en 
tanke – till ett sådant företag förslår inte mina krafter. ”  
 

Montaigne har en grundläggande skepsis inför alla försök att bygga system och fastslå 
universella sanningar. Han utgår snarare från människans ofullkomlighet och hennes 
strävan i att finna kunskap inriktad på ett, efter situationen avpassat praktiskt och etiskt 
förhållningssätt. 
 
Sara:  
– Han, Montaigne, fullkomligt krossar vissa saker, jag tycker det kan vara svårt att 
acceptera det han säger. 
 
Birgitta: 
– Livet är inte en fotbollsplan. 
 
Lena:  
– Nu tycker jag det är ännu mer oklart, det sker saker överallt. Alla försöker hitta sitt revir. 
Varje makthavare vill beskriva det man fått beskrivet för sig – det omtolkas och man 
hamnar så småningom långt ifrån verkligheten. 
 
Sara: 
– Ja, ursprungsteorin förändras 
 

” Han (Montaigne) tror inte på möjligheten att hitta likheter och regelbundenheter 
utifrån att man kan dra generella slutsatser om vad som kommer att ske i framtiden. Det 
är på något sätt både pessimistiskt och utmanande. /…/ Det vi söker är det som 
Montaigne säger inte finns, nämligen regelbundenhet, förutsägbarhet, trygghet och 
konsekvens. /.../Varje människas erfarenheter, metoder att hantera erfarenheterna och 
hur vi väljer att ta tillvara erfarenheterna är unika. Därför inbillar jag mig att det enda 
sättet att hantera dessa oändliga olikheter är förmågan att beskriva dom för andra och 
att andra tycker att det är viktigt att lyssna och att försöka förstå /…/  
(Hämtat från en av deltagartexterna) 
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Sara: 
– Ja man kan inte planera och gardera sig för allt. 
 
Sara berättar om en episod när hon blev tillfrågad om att ha en mässa men glömde bort 
detta och kom inte på det förrän i sista stund. Den mässa som sedan hölls handlade om hur 
vi ibland blir bundna av lagarna. Lagar som t ex säger att vi måste samverka kring 
jämställdhetsplaner leder till att vi binds upp med mycket administration. 
  
Lena: 
– I morgon ska vi ha jämställdhetskonferens på länsstyrelsen. Vi ser ett problem och 
försöker sedan lösa det genom att “skapa en massa”. Vi tror att vi löser problem genom 
att lagstifta men det vi söker är det som inte finns! 
 
Sven: 
– Jag tror att folk måste definiera om sina liv. Jag säger till min personal “Detta är inget 
vuxendagis, detta är inte offentlig sektor”! 
 
PROTEST FRÅN ÖVRIGA (som jobbar i offentlig sektor). 
 
Sven: 
– Tidigare hade vi 180 olika arbetstider. Nu har vi tre olika arbetstider, efter många 
protester. Bonusen har gått upp och effektiviteten ökar. Det är 80/20 regeln. 80 % förstår, 
de andra inte. 
 

Reflektionerna kring Montaigne gav oss mod att börja ifrågasätta och en vilja att 
bryta invanda mönster. Jag erfor en känsla av att öppna upp för förändringar, att gå 
mot strömmen och att våga göra ogjort. Allt behöver inte alltid vara perfekt. Allt för 
ofta diskuterar vi och utreder teorin bakom problemet istället för att lösa problemet 
här och nu genom praktisk handling. Kanske är det tack vare att vi i Sverige anses 
vara bland världens främsta när det gäller tillgången till socialförsäkringar och 
allmän hälso- och sjukvård som ohälsotalen stadigt ökar! 
(Hämtat från en av de avslutande deltagartexterna) 

Att bryta sin verklighet mot en annans 
Inför det sista dialogseminariet ber jag deltagarna att i första hand, läsa igenom 
idéprotokollen från tidigare träffar, med pennan i handen. Jag ber dem notera - vad ser ni - 
vad fastnar ni för - vad skulle ni ha velat fördjupa er mer i? Jag ber dem även fundera på 
hur de uppfattar dialogseminarier som arbetsform. Detta känns som det primära för träffen, 
att skriva dagens text kom i sista hand.  
 
Sven: 
– På jobbet tycker folk att jag uppträder annorlunda nu, jag resonerar mer och lyssnar in 
bättre. Jag är inte så färdig längre. Tidigare var allt svart eller vitt. Det är en drastisk 
förändring. Jag tror det beror på en kombination av mentorsprojektet och 
dialogseminarierna. 
 
U: 
– Är det annorlunda även för er andra? 
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Sara: 
– Ja, det är bra att bryta sin verklighet mot en annan verklighet 
 
Sven: 
– En helt annan värld än min, det är bra! 
 
Birgitta: 
– Att ställa sig vid sidan av är viktigt. I utbildningen inom mitt arbete, har vi jobbat mycket 
med processer. Man lär sig mycket av det 
 
Sven: 
– Det är kul att prata med folk som inte är lika. Jag har blivit mycket lugnare, en riktig 
”softis”. 

Om värdet av att delta i Dialogseminarierna 
 

” Att skriva kortfattat och begränsat till en A4-sida utifrån en given text innebär att 
våra samlingar alltid varit oförutsägbara såtillvida att alla som enskilda individer 
bär våra egna preferenser och tankar med oss när vi tar oss an uppgiften. Resultatet 
blir därefter! Diversifierat och unikt. 
Dialogen som växer fram när vi delar varandras texter och tankar utifrån det vi läst 
kan bli yvig och dra åt olika håll. I mötet med det du skriver, utifrån samma givna 
förutsättningar, blir vi definierade som människor. Våra olikheter synliggörs 
samtidigt som enskildheten också kan poängtera det gemensamma. Paradoxen att det 
partikulära öppnar för det allmängiltiga blir tydlig.  
Mina reflektioner har inte handlat så mycket om innehållet i det vi har diskuterat som 
om samtalet i sig, och vad det föder. Processen är det centrala. Ökad självkännedom 
och ödmjukhet inför andras tankeprocesser och erfarenheter är det jag har fått med 
mig”. 
 (Hämtat från en av de avslutande deltagartexterna) 

  
U: 
Vad säger ni om arbetsformen dialogseminarium? Om man gör mentorsprogrammet igen, 
ska man då anordna dialogseminarium? 
 
JA, säger gruppen 
 
Birgitta: 
– Man kan fråga sig varför så många hoppade av 
 
Lena: 
– Att ifrågasätta sig själv är jobbigt. Att få saker i text är nyttigt!  
 
U: 
– Poängen är texten, att det är något annorlunda. Man är så van att ”läsa det man läser”. 
 
Sara: 
– Det är bra texter och kan bli personligt 
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U: 
– Gruppstorleken, vad tror ni om det? 
 
Birgitta: 
– Tre par är nästan idealiskt. Om det är en större grupp då blir ofta någon tyst. 
 
U: 
– Kommer ni att fortsätta träffas?  
 
Båda paren tror att de kommer att fortsätta. 
 
Birgitta: 
Vi tror att vi var mer strukturerade från början, nu är det mer spontant 
 

Jag är glad att jag och Birgitta anmälde oss till dialogseminarierna. Metoden att 
läsa, skriva och samtala kring såväl egna som andras reflektioner har gjort mig 
mången erfarenhet rikare. Livet känns med ens fattigare med vetskap att det är sista 
gången vi träffas i dialogseminariegruppen.  

Tallnäs stiftsgård 16 – 17 mars 2004 
Internatet på Tallnäs markerar mittpunkten och kulmen på mentorsprogrammet. Mitt 
intryck är, utifrån resterande träffar, att programmet börjar tappa i engagemang och 
intensitet.  
Tallnäs stiftsgård ligger några mil söder om Jönköping. Man lämnar jobbet och landar i en 
vacker och rofylld miljö. Ca 40 deltagare är anmälda, varav 16 mentorer och 14 adepter. 
Temat för träffen är Kommunikation. Under internatet skall många av de inslag som 
deltagarna har önskat sig ingå, ex: Kommunikation, kroppsspråk, gruppdiskussioner, 
coachning samt konflikthantering. Dokumentation av Tallnäs sker genom videoinspelning 
och anteckningar. 
 Efter inledande lunch samlas gruppen i en samlingssal. Det är ett ljust och öppet rum. 
Intill finns anslutande rum i fil, det är inga stängda dörrar emellan. Rummet är möblerat i 
en stor ellips med stolar, inga bord. Det är ett jämnt sorl i rummet. Deltagarna pratar med 
den som sitter bredvid, samtidigt som man tittar runt på de andra i ellipsen. Deltagarna ser 
glada och avslappnade… En lite kittlande förväntan i luften och det är nära till skratt.  
En av programledarna hälsar alla välkomna till Open Space Technology (OST), där temat 
är kommunikation. Hon berättar om metoden och om sina egna erfarenheter av att ha 
deltagit i OST tidigare. En konsult tar vid och berättar mer om metod och arbetssätt. OST 
är ett öppet forum där deltagarna själva väljer rubriker för de hjärtefrågor som de vill 
diskutera med andra, utifrån det givna temat. Man har fria fötter – man kan fritt vandra 
mellan grupperna. Konsulten säger – nu är det dags att annonsera ut sina rubriker. Det blir 
tyst. Tystnad länge… Första rubriken anslås av en adept med titeln – hur driver jag min 
chef framåt? Övriga som anslås är:  

- Hur få människor att blomma ut på sin plats? 
- Transparens – är det bra eller dåligt? Vad finns det för motiv till rävspel? 
- Hur gör man negativa människor positiva? 
- Gränsdragningen mellan en lojalitet och en sund distans 

Jag går runt mellan grupperna och lyssnar och antecknar.
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Gruppreflektion 4 -  Om Gränsdragningen mellan lojalitet och en sund 
distans.  
I samtalet deltar: En läkare, en pensionerad företagare, en präst, en skolledare, en 
tjänsteman från landstinget, och en deltagare från offentlig sektor.  
Prästen som har initierat rubriken inleder och berättar om sina funderingar kring balansen 
mellan att vara lojal och att kunna ifrågasätta.  
 
Företagaren:  
– Frågan är vad är man lojal mot? Jag kan tänka mig att man upplevde lojaliteten i att hitta 
ett system för att sko sig själv. Lojalitetskonflikter – när vågar man föra upp det med tanke 
på kamrater osv. Vad vågar man föra fram? 
 
Tjänsteman landstinget:  
– Jag tänker – lojalitet mot chefen och att vara konstruktiv. Det ryms inte idag. Man 
anpassar sig till chefen. Det är osunt. 
 
Präst:  
Jag ser två nivåer – ex. kvantitet och värderingarna. Jag ser en risk när drivkraften i 
företaget är en vinst, att det då är svårt att föra fram kritik. 
 
Företagaren: 
– I ett AB har ägarna ett intresse, avkastning på eget kapital. Man kan jämföra produktion 
och kyrkan. Kyrkan är lojal mot bygden. 
 
Offentlig sektor:  
– Jag funderar på det här med att driva förändringsarbete. Vi skall renodla våra tjänster. 
Först togs det emot positivt. Sedan – ”jaha – skall jag inte få göra det här”? Arbetet 
förändrades. Då är frågan – var går gränsen för den sunda lojaliteten? 
 
Skolledaren:  
– Inom skolan är frågan, är vi lojala mot elever eller mot kollegor?  
 
Företagaren:  
– Det är intressant att ni inom Landstinget sätter patienten först, det är intressant… 
 
Tjänsteman landstinget: 
– Det är så många signaler om att ”vi skall ha patienten i fokus” – men man kanske har sig 
själv i fokus. Det finns många olösliga konflikter. 
 
Företagaren:  
– Ledarskap … ledarens uppgift måste klargöras. Vem är huvudarbetsgivare – och sedan 
kommunicera det? Ledaren måste våga stå upp och ta den diskussionen, att visa att ”det 
här står jag för”.  
 
Läkaren:  
– I sjukvården värderas teknik, metoder och mediciner. Men grunden, att lyssna, lindra och 
trösta, den har gått förlorat… men den finns fortfarande där.
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Skolledaren: 
– Hur gör ni i kyrkan? 

Gruppreflektion 5 - Hur gör man negativa människor positiva? 
Anteckningar från ny grupp som samtalar kring rubriken: Hur gör man negativa människor 
positiva? Det är en yngre kvinnlig chef från ett företag, som vill tala om svårigheten med 
att ha en nära medarbetare, som motarbetar henne och ger negativ energi till övriga i 
gruppen. Med i samtalet är förutom den kvinnliga yngre chefen, en äldre manlig 
företagare, en manlig läkare, en kvinnlig chef från en intresseorganisation samt en kvinnlig 
jurist. När jag ansluter är samtalet i full gång… 
 
Äldre manlig företagare:  
– Men du kan inte fly undan problemet. 
 
Yngre kvinnlig chef:  
– Vad gör man då? 
 
Äldre manlig företagare: 
– Köp ut. 
 
Yngre kvinnlig chef:  
– Så hade jag gjort i en annan organisation. Toleransnivån på cheferna är hög. 
 
Manlig läkare:  
– Toleransnivån sprider sig. Processen att bli av med någon – det är svårt. 
 
Yngre kvinnlig chef:  
– Visst, men att leva i det klimatet under tiden… 
 
Äldre manlig företagare:  
– Vi har ju fört in en rädsla i ledarskapet. Medarbetarna är mer medvetna om det idag.  
 Tidigare fanns en annan lydnad. 
 
Yngre kvinnlig chef:  
– Men då har det ju inte blivit bättre. 
 
Äldre manlig företagare: 
– Ledarna är mer fega idag. Att sopa problem under mattan är enklare. När du fyllt 50 är 
det lättare, då vågar du ta kritik och göra bort dig. 
 
Manlig läkare:  
– När man blir äldre är det lättare att se att problemen inte ligger hos mig. Man har mer 
erfarenhet och kan se att kritiken är mer riktad mot befattningen. Sen kan människor vara 
kritiska och känna sig orättvist behandlade. Men det är lättare att bli äldre, man har mer 
erfarenhet. Men att ta en personlig konflikt är fortfarande obehagligt. 
 
Äldre manlig företagare: 
– Förr var jag mer obenägen att ta konflikter… men att lösa genom omplacering – då blir 
det samma sak igen. 
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Kvinnlig chef från en intresseorganisation:  
– Vad är det egentligen som tar fram det trista hos människan? 
 

Reflektion 

 

Återigen diskussioner som engagerar. Att byta perspektiv, äldre - yngre, offentligt - privat, 
man –kvinna. Deltagarna visar ett intresse för varandra, man vill berätta, dela med sig och 
undersöka varandras problem. Det blir skiften mellan det konkreta, händelser och 
människor, vilka sedan lyfts till allmänna frågor till en moralisk och filosofisk nivå.  
I samtalet fördjupar man sig i begreppens innebörd och kopplar handling till begrepp. 
Vilken djupare mening har begreppen: civilkurage – lojalitet – lydnad – tystnad – mod – 
ledarskap? Begreppen sätts in i olika kontextuella miljöer, vilket ger nya vinklingar och 
innebörder. I prövandet sker en fördjupning. Samtidigt sker en distansering, där man 
granskar och testar, i tanken, gränserna för sitt agerande eller eventuella agerande. 
Deltagarna är nöjda med samtalen. Många frågor har öppnats. Det finns en fördel med 
mångfalden i reflektionsgrupperna. Det givna sätts i ett nytt ljus och det finns en öppenhet 
och ett intresse i att hjälpa varandra att komma vidare.  

Avslutande kvällssamtal med adepter och mentorer 
En av mentorerna berättar att han inte har träffat sin adept sedan i julas. Adepten har inte 
deltagit i någon av de gemensamma träffarna. Han ställer sig frågan om adepten verkligen 
har tid och intresse för att delta?  
 
U: 
– Vilka krav tycker ni att man skall ställa på ett deltagande i ett sådant här program? 
 
Mentorn svarar: 
– Det är viktigt att man är med på träffarna. Då har man något att knyta an till när man 
sedan träffas. Varför har man gått med i programmet om man inte är med? 

 
Ett annat adept/mentor par ansluter sig till samtalet. Dom har varit med på samtliga träffar.  
Mentorn säger att deras möten tillsammans är intensiva… vi bollar mycket med varandra.  
 
De säger båda att de är mycket nöjda. 
 

Reflektion 

 

Vilka krav kan ett mentorsprogram ställa på deltagande adepters och mentorers insatser? 
Hur hög skall graden av frivillighet vara? Det har ju från starten av programmet betonats, 
att ansvaret ligger på adepten. Det är adepten som bjuder upp.  

Adeptträff 2, Rådhuset den 13 maj 2004  
 
Adeptträff nr 2 äger rum på Rådhuset i Jönköping den 13 maj kl. 12-17. Gästföreläsare är 
Företagsläkare: Arne Thorfinn. Temat är: Hälsofrämjande Ledarskap. 
 
Träffen startar med sopplunch i ett mindre lunchrum. En av medlemmarna i styrgruppen är 
med som ledningsrepresentant. Vi sitter och äter runt ett stor gemensamt bord. Ca 12 
adepter deltar, det är en halvering jämfört med förra adeptträffen. Har intresset sjunkit? Är 
maj ingen bra tidpunkt? Under lunchen tar jag upp detta med adepterna bredvid mig. 
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De säger att maj är en hektisk månad. Det är mycket på jobbet som skall bli klart före 
sommaren och mycket privat, med skolavslutningar och konfirmationer. Liksom förra 
adeptträffen cirklar samtalet mellan jobbet och det privata.  
Efter lunchen blir vi lotsade av en av adepterna till seminarierummet. Här känns avståndet 
stort mellan deltagarna och föreläsaren, men rubriken engagerar – Hälsofrämjande 
Ledarskap. Föreläsaren berättar om sitt arbete och serverar ett smörgåsbord med tänkbara 
rubriker att arbeta med under eftermiddagen. Jag deltar bara en liten bit in sessionen. Arne 
Thorfinn gör en egen sammanfattning och utvärdering av eftermiddagen. De rubriker som 
deltagarna har valt att fördjupa sig inom är enligt sammanfattningen: 

- Anledningarna till att jag är chef/ledare 
- Hur är min rollfördelning – chef kontra ledare? 

Nio adepter ger sina synpunkter på dagen: 
De har uppskattat dialogen och det flexibla upplägget. Det är ett mycket intressant område 
som måste våga diskuteras. Det är bra med denna typ av rundsnack och det är bra att 
träffas bara adepter – det är mer avspänt En av deltagarna konstaterar att det finns en 
väldig massa kompetens i adeptgruppen. 

Om värdet i adeptträffarna  
I samband med Slutenkäten ställs frågan: 
 

Hur värderar du aktiviteterna som varit riktade enbart mot adepterna? 

 
Ett par av de svarande har endast varit med om en träff, tyvärr – den har de uppskattat. En 
adept uppfattar adeptträffarna bättre än de gemensamma, då det är mer diskussion. En 
annan adept säger att det borde ha varit fler sådana träffar. En adept efterfrågar mindre 
styrning på träffarna … vi hade kunnat fixa programmet själva – eller ha haft en enda lång 
fika tillsammans.  
 
U: 
– Hur hade det varit om manliga adepter hade varit med i programmet? 
 
A1: 
– Svårt att säga – det beror på, det kanske inte hade gjort något. Det hade blivit en annan 
grupp. Men jag har tuggat på ett manligt spår hela mitt yrkesliv. Jag tycker det är skönt att 
träffa sådana som jag (kvinna), som inte alltid skiljer ut sig, som omväxling. 
 
U: 
– ”Programmerar” ni er på något särskilt sätt när det bara är kvinnor? 
 
A2: 
– Inte omöjligt, men det är inte medvetet… Det kan vara så, antagligen är det så. Vi kan 
prata om fem ämnen samtidigt. Vi har många delade erfarenheter. När man är van att jobba 
enkönat (i manlig grupp) är det svårt. Jag har ju lärt mig språkspelet. Hade jag inte trivts 
med det hade jag inte varit kvar i det. Jag tror att det finns ett värde i att ha blandade 
grupper. Mycket i dag är ju renodlat åt andra hållet – ordenssällskap osv. och vart 
kommer vi då. Det var väl inte det vi ville – att var och en kör sitt spår. Det kan vara en 
aspekt. 
 
A1: Ja… det behovet finns ju. Industripoolen kör ju ett mentorsprogram för blandad grupp. 
Två av mina kollegor är med i det. (Hämtat från intervju med två adepter den 13 maj 2004)
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Om värdet i de gemensamma träffarna38 
A1: 
 – Jag har varit med på allt utom Tallnäs. 
 
A2: 
 – Första internatet var min mentor inte med, det var synd. Men i Tallnäs var vi där 
tillsammans dag 2. 
 
A1: 
 – Upplägget är bra. Programmet hade känts fattigare om vi inte hade haft de gemensamma 
träffarna. Det är ett bra upplägg. 
 
A2: 
  – Ja och att träffa de andra, adepterna – det har varit jätteroligt. 
 
A1: 
 – Ja, det är också en stor energipåfyllnad. Det har varit jätteroligt. 
 
A2: 
 – En del adepter stöter man på… man vidgar sitt nätverk. 
 
A1: 
 – Ja, föreläsningarna och minglet som sådant. Det känns som det finns mycket att prata 
om. Vi satt uppe halva natten på Örensbaden. Det känns skönt – det kan vara ett case man 
har haft. Man kan anonymt berätta saker och skratta åt det, det finns ett igenkännande, det 
har känts oerhört skönt. Man får distans till sina egna tillkortakommanden. 
 
A2: 
– Jag är ju med i ett annat nätverk, men här man känner man en slags gemenskapskänsla. 
 
A1: 
 – Ja, jag har andra forum, men i det här har alla valt att gå med. 
 
A2: 
 – Jag hade gärna haft en träff för att mingla – utan innehåll. Jag var med på en adeptträff i, 
men det då fanns det ingen tid att prata utom under fikat. Då pratade vi om 
mentorsträffarna, det var jättekul. Men så skulle man gå in dit igen, till föreläsaren. 
Föreläsningar kan man hitta i alla fall. 
 
A1: 
 – Ja, man skall ha en rejäl fika, mer tid för prat. Ett kort programinnehåll och sedan… 
Vi sitter ju här för att vi är kvinnor i ledande befattningar – mitt i livet. Det finns så mycket 
gemensamt att prata om ändå.

                                                           

38 Hämtat från intervju med två adepter den 13 maj 2004. 
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Fler röster om de gemensamma mötena
39
: 

 
Adepter: 

- Gett stunder till fundering på strategiska och utvecklande tankar 
- Har gett mycket kunskap och "kött på benen". Jag har tidigare agerat på känn och 

har väl fått med mig en hel del erfarenheter (goda och dåliga) från tidigare 
anställningar. Jag är tämligen övertygad att jag i vissa situationer handlat 
annorlunda om jag haft kunskap att luta mig mot. Å andra sidan kanske jag inte fått 
erfarenheter att falla tillbaka på (konflikthanterig, handlingsplaner, uppsägningar 
etc.)     

- Har varit den roligaste biten tycker jag. Att ta del av andra adepter, programledarna 
och externa föreläsare. Att lära känna andra och skapa en början till ett nätverk 
som man kanske både kan få nytta av och bidra till. 

- De gemensamma programaktiviteterna var bra framförallt i början av projektet. 
- De sista tillfällena har programmen känts lite urvattnade. 
- Varierad kvalité, en del riktigt bra, andra mindre bra. En del föredrag har både jag 

och min mentor tyckt varit vetenskapligt dåligt underbyggda och dåligt framförda. 
Genomsnittpoäng 5 av 10. 

- Blandad kompott, har varit bäst de få gånger diskussionerna blivit mer 
kontroversiella och bränt till lite 

- Blandat, då en del inte har tillfört just mig något mera. Alla har vi ju en del med oss 
i bagaget. 

- Har inte deltagigt i alla men de har generellt upplevts som ganska röriga och utan 
någon röd tråd. Ambitionen har varit god men det upplevs som för många olika, 
upphackade områden/teman vilket gör att det inte blir samma djup. 

 
Mentorer:  

- Bra föreläsare, bra med nya infalls vinklar 
- Högt. Intressanta program med bra ämnen och bra upplägg. 
- Har tyvärr inte deltagit i alla. Har bara hört förra Teliachefen som var mycket bra 

och verklighetsnära. 
- Varierande beroende på temat 
- Har varit mycket värdefulla och givit utrymme för att träffa andra intresserade av 

ledarskap. 
- På det hela bra, men kanske lite väl tidsomfattande med tanke på vår tid inte alls 

ersätts lönemässigt sett.  
- Började positivt med ambitiösa programupplägg. Efterhand tycker jag det har 

urvattnats och på slutet inte varit så värst givande. 
- Utvecklande 
- Både de gemensamma programaktiviteterna och externa föreläsare har varit inslag 

som gett många intressanta diskussioner och också input till dialog i mötet 
adept/mentor 

- Har missat flera av dom, men inte heller prioriterat dem. Viktigast har varit att ni 
har samlat adepterna 

                                                           

39 Hämtat från slutenkät 2004-10-24 
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Mentorsprogrammet sett ur finansiärernas perspektiv40 
Från och med programstarten den 19 augusti övergår tidigare 
arbetsgruppsmöten/styrgruppsmöten till att benämnas Projektmöten med finansiärer. 
Enligt projektplanen skall dessa möten ge finansiärer och styrgruppsmedlemmar 
”regelbunden uppföljning av programmet och information om programmets aktiviteter”. 
De som kallas till mötena är deltagare i arbetsgrupp/styrgrupp och finansiärer. Dessa har 
ingått i programmet utifrån olika roller, ex arbetsgrupp, arbetsgrupp/styrgrupp, mentor 
eller enbart finansiär. Där finns en spännvidd mellan att finnas med på pappret men inte 
deltagit i någon roll, till att spänna över alla rollerna: 

 Alfastiftelsens representant: arbetsgrupp/styrgruppsmedlem, deltagande mentor och 
finansiär.  

 Länsstyrelsen 1: arbetsgrupp/styrgrupp och finansiär.  
 ESF –rådets representant, finansiär, deltar efter programstart. 
 Länsstyrelsen 2: finansiär, deltar efter programstart. 
 Landstinget 1: arbetsgrupp/styrgrupp: finansiär, deltar efter programstart. 
 Handelskammaren: arbetsgrupp/styrgruppsmedlem och deltagande mentor. 
 Högskolan i Jönköping: arbetsgrupp/styrgrupp och deltagande mentor.  
 NUTEK: finansiär, har ej deltagit på någon träff. 

 
Från tiden 2003-10-31 till datum för denna rapport har 8 möten genomförts. Som en del i 
processutvärderingen har jag deltagit i 6 möten. Deltagarfrekvensen för finansiärerna är 
fördelad enl.: 
Finansiär  Deltagit i antal träffar 
NUTEK  0 
Landstinget  1 
Länsstyrelsen  5 
Alfastiftelsen  4 
ESF-rådet  2 
 
Följer man mötesprotokollen ser man hur antalet deltagare sjunker över tid. Vid de första 
två mötena deltar 9-10 personer, av 14 kallade. Därefter sjunker antalet till att omfatta 4-6 
personer. Vid det näst sista mötet i april 2005 deltar endast en av finansiärerna. Mötet 
följer en dagordning där huvudpunkterna är: uppföljning av verksamhet och ekonomi. 
Inför varje möte skrivs en aktivitetsrapport som delas ut.  

Skiftande fokus 
Enligt traditionell projektledningslitteratur skall styrning av ett projekt ske utifrån tre 
dimensioner: tid, kostnader och specifikation/resultat/. I ett projekt involveras och berörs 
även olika typer av intressenter. Dessa deltar utifrån olika roller, funktioner, ambitioner, 
krav och intressen. Det är även intressenterna som utvärderar projektet. I början av ett 
projekt tenderar fokus att ligga på projektets specifikation/resultat. Ju mer tiden går, desto 
mer tenderar fokus att glida över till ekonomi och tid, (Ljung, 2003, ; Wisen, 2003). 

                                                           

40 Hämtat från projektmöten med styrgrupp och finansiärer, med start den 31 oktober 2003.  
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                                                         Tid 
 
 
                              
                         
                           Ekonomi                                   Resultat/Funktion/Specifikation 

Figur 2: Projektets tre dimensioner 

 
Jämför man detta med mentorsprogrammets styrning och uppföljning, har olika 
intressenter haft olika fokus. Några av intressenterna har i första hand haft fokus på 
programmets budget och att det följer fastlagd plan. Andra intressenter har haft fokus på 
programmets innehåll, resultat och mer långsiktiga effekter. Här följer två exempel: 

Fokus ekonomi 

Vid möte nr 3, den 3 mars 2004, deltar ESF-rådet, Länsstyrelsen 2, Alfastiftelsen, 
Programledarna, Projektadministratör och Utvärderare.  
Ur mina mötesanteckningar: 
En av programledarna inleder med att ge en kort aktivitetsrapport. Hon berättar att 
samarbetet mellan adept och mentor visar att adepterna är mycket nöjda. Vidare informeras 
om kommande internat på Tallnäs och om den genomförda Arbetsstilsanalysen. Deltagarna 
lyssnar, några frågor ställs. Programledaren går över till punkten ekonomi. Hon informerar 
om att Nätet fått ett lägre beviljat stöd från NUTEK, än förväntat. Det stödet kommer inte 
att täcka Nätets administrativa baskostnader, så dessa måste täckas upp av pågående 
projekt, varav Mentorsprojektet är ett. Marigt föreslår en revidering av budgeten där man 
omfördelar kostnaderna och för över kostnader från posten ”Utbildning/utveckling” till 
posten ”Administration”. Den omfördelningen vill inte finansiärerna godkänna. De föreslår 
att de ökade administrativa kostnaderna skall lyftas över till Nätets basfinansiering.  
 
En allmän diskussion startar om Nätets uppdrag, finansiering och framtid: 
 
P1: 
– Alla tycker att Nätets verksamhet, där Mentorsprogrammet ingår, är viktigt. Men man är 
inte beredda på att satsa pengar.  Frågan är, vill man satsa på Nätet?  Skall Nätet vara 
finnas kvar och på vems uppdrag? Idag är det för luddigt. Det ger ingen respekt för det 
arbete man lägger ner 
 
ESF-rådet: 
– Det finns en konkurrens mellan olika grupper som arbetar med jämställdhet.  
 
Länsstyrelsen 2: 
– Det finns ett horisontellt kriterium i arbetet med jämställdhet. Alla skall arbeta med 
jämställdhet och alla skall tänka på det. Det skall inte finnas ett organ. Men då gräver vi 
samtidigt vår egen grav. Strukturen är sådan, men många är bra på att hitta undanflykter 
för att slippa arbeta med det och lägga in det som en del i verksamhetsledningen. 
 

Projekt 
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Alfastiftelsen: 
– Jämställdhet, för oss på banken är det förknippat med tillväxt. Banken har ett intresse i 
att ha ett Nätet som en sammanhållande instans. Visst måste man fördela en 
sammanhållande pott för att involvera olika aktörer.  Idag finns en person på Länsstyrelsen 
som skall arbeta med länets jämställdhetsfrågor, den personen är inte kopplad till Nätet. 
Det försvårar basfinansieringen.  
 
P1: 
– Ja, nu ställs det på sin spets. Skall vi avsluta de projekt som är i gång i Nätets regi och 
sedan planera på ett annat sätt? 
 
Programledaren lägger fram ett förslag på reviderad budget. Det blir en livlig diskussion 
om basfinansiering och projektet. Finansiärerna vill inte gå med på en reviderad budget. 
Man vill heller inte förändra innehållet i programmet. 
 
Alfastiftelsen: 
– Man kan säga att priset på administrationen har ökat sedan starten av programmet. 
 
ESF-rådet: 
– Vi betalar bara kostnaderna för projektet. 
 
Länsstyrelsen 2, till programledarna: 
– Ni får dra ner på kostnaderna. 
 
Alfastiftelsen: 
– Men samtidigt finns en administration som vi finansierar. 
 
ESF-rådet: 
– Vi kan inte ta de kostnaderna i alla fall. 
 
P1: 
– Prislappen för administration har ökat. 
 
Länsstyrelsen: 
– Då måste man hitta någon annan kund som köper den tiden. Vi har olika riktlinjer för 
projektpengar. Vi kan inte ändra våra riktlinjer, då skulle alla komma och vilja revidera 
sina budgetar. 
 
P1: 
– Vi har talat med Landshövdingen om att få ökad basfinansiering… 
 
Länsstyrelsen 2:  
– Basen måste finansieras. Vi måste ha pengar till basfinansiering projektet. 
 
ESF-rådet: 
– Basfinansieringen är en sak, projektfinansieringen en annan. 
 
Alfastiftelsen: 
– Jag är med i projektet som styrgruppsmedlem och finansiär. Jag ser det som två frågor. 
Som ledningen för projektet vill jag att Nätet skall få ned prislappen på administration.
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P1: 
– Så ser vi (programledningen) också på det. 
 
ESF-rådets representant bläddrar i olika papper - Var stod det där? Varför har ni ändrat på 
det? Vilken budget är det som gäller, vilken var med i ansökan? 
 
Programledaren redogör för den ursprungliga budgeten och dess poster och fördelning. Då 
posterna i ansökan är så grovt indelade har man lagt till poster och fördelat om kostnader. 
Diskussionen som följer handlar om - Vad hör hemma i vad?  Det är många kontrollfrågor. 
 
Alfastiftelsen: 
– Vad säger ni, är det okey att lägga posten för Projektledningsgruppsmöten och övriga 
kostnader på administration?  
 
Länsstyrelsen 2: 
– Man måste följa riktlinjerna. Det måste ligga på rätt post. 
 
Mötet avslutas: Frustrationen ligger i luften, det är spänt. En av representanterna uttrycker 
irriterat att ”mötet är bortkastad tid”.  
 

Reflektion 

 

Vad har deltagande finansiärer för intresse i programmet? Hur ser förtroendet ut för 
programledningen? ESF-rådet och Länsstyrelsen har ensidigt fokus på ekonomi och 
budget. Låg grad av nyfikenhet och intresse för mentorsprogrammets framåtskridande och 
resultat. Inga undersökande frågor som gäller programmets innehåll, koncept och metoder 
eller återkoppling från deltagarna. Vad innebär att finansiera ett projekt? Att ge ett bidrag 
eller att investera i något uppfattat värde? Programledaren trött efter mötet, hon säger att 
… det tar mycket energi!  Hon uttrycker en tacksamhet för att Alfastiftelsens representant 
är med som både deltagare, styrgruppsmedlem och finansiär i projektet. Hon balanserar 
upp den ekonomikontrollerande slagsidan och kommer med konstruktiva förslag. Det ger 
energi.  

Fokus resultat  

Bandinspelning från 2004-05-04. Med på mötet är: Programledare, projektadministratör, 
styrgruppsrepresentanter från Länsstyrelsen 1, Handelskammaren och Landstinget 2, 
vilken deltar för första gången. 
 
Landstinget 2: 
– Hej, här kommer jag. Någon gång ska man väl visa sig. 
 
Handelskammaren: 
– Ja, det är så lätt att bli avhängd om man inte är med vid nästa mötestid. 
 
P1: 
– Jag tänkte vi skulle se på aktivitetsrapporten, den sträcker sig fram till sista mars. Vill ni 
ögna igenom den? 
 
Landstinget 2: 
– Arbetsstilsanalyser?
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Programledaren informerar om arbetsstilsanalysen. Hon fortsätter att informera om ett 
samtal med en adept, som inte deltagit på de gemensamma aktiviteterna.  
 
P1: 
– Hennes förväntningar var de parvisa mötena. Hon har inte planerat in det gemensamma 
med samma dignitet. Så det speglar vad man gick in med för förväntningar. 

 
Landstinget 2: 
– Det får man fundera på … vilka förväntningar hade deltagarna och vad händer sedan? 
Vem hanterar vad som hände sen? För när programmet är avslutat är det inte säkert att det 
har hänt så mycket. Det är alltid ett problem – hur hanterar man detta. 
 
P1: 
– En del par kommer säkert att fortsätta att hålla kontakt. Andra avslutar när projektet 
avslutar. 
 
Handelskammaren: 
– Ja, det är ju inget självändamål att paren skall hålla ihop. Man kan ha behov av olika 
mentorer i olika skeden i livet. Det är ju inget misslyckande om inte alla blir bästisar 
genom det här projektet. Det kan vara så att man hade det behovet här, under detta 1 ½ år.  
 
Landstinget 2: 
– Mentorsprogrammet är ju inget livsåtagande. 
 
P1: 
– Något som knyter an till din fråga, (Landstinget 2), är att en av målsättningarna med 
programmet är att vi skulle hitta en metod att använda sedan. Så det blir lite enklare att 
anordna nya mentorsprojektet i länet. Dom här synpunkterna är viktiga att ta med för 
kommande projekt. Där blir utvärderingen viktig. 
 
Länsstyrelsen 1: 
– Ja, utvärdering blir väldigt viktig. Som utgångspunkt för hur man kan gå vidare. 
 
Programledaren går över till att informera om ekonomin och förändringarna i budgeten: 
 
P1: 
– Då var det ekonomin. Vid förra mötet hade vi en lång diskussion, som ni säkert minns. 
De justeringar vi kom överens om är gjorda, så det som ligger på bordet är redovisningar 
till och med mars månad.  
 
Handelskammaren: 
– Nu är det justerat som finansiärerna ville, det blev väl en omfördelning mellan utbildning 
och utveckling? 
 
P1: 
– Ja, träffarna och sammankomsterna har blivit dyrare än vad vi räknade med. 
 
Handelskammaren: 
– Det som har varit kostnadskrävande har varit övernattningar
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Landstinget 2: 
– Angående våra pengar… har ni dom så har ni dom. Går de över kalenderåret så spelar det 
ingen roll. 
 
Handelskammaren: 
– Det vore intressant att göra en uppföljningsträff och få feedback på hur folk har upplevt 
det på längre sikt. 
 
Deltagarna nappar på detta och mötet beslutar att söka förlängning av programtiden till 
2005-05-31, och att planera in en uppföljningsträff för deltagarna den 26 april 2005.  
 

Reflektion 

 

I detta möte ligger mer fokus på gemensam problemlösning och resultat. Här talades om 
projektet som helhet och som något gemensamt. Frågorna ställdes med intresse och 
omsorg för programmet. Det ger energi och för mötet framåt. 

Hösten 2004 – Programmet går mot sitt slut. 
Under hösten 2004 genomförs tre gemensamma aktiviteter: 
Den 8 september, träff på Science Park under temat Verklighetens ledarskap 
Den 18-19 oktober, två efterföljande halvdagsträffar på Högskolan i Jönköping, under 
tema: Förändringsledarskap, Jämställdhet vad säger lagen/Jämställdhet i det dagliga 
arbetet och Leda för tillväxt.  
Den 6 december, träff i Föreningssparbankens lokaler under tema: Avslut och 
utvärderingen av projektet. 
Programmetet går mot sitt slut, vilket ger avtryck i graden av engagemang och deltagande. 
Detta illustreras i figuren nedan, vilken är en sammanfattning av intryck från 
utvärderingen. Under mötet med finansiärer den 12 april 2005, visade jag figuren för en 
avstämning med programledare och en av finansiärerna. 

Mentorsprogrammets grad av engagemang över tid

Planering/                   Start                 Årsskifte    Vår-04        Sommar       Höst-04           Dec-04    
Riggning Vår-03         Höst-03            2003-04                                  uppehåll                    Avslut 1
Vår-04

Engagemang

Tid

Finansiärer 

P-ledning = 
Arbetsgrupp/
Styrgrupp =
Deltagare=  
Finansiärer=
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Kommentar till kurvorna: 
1. Toppen på kurvan för finansiärerna illustrerar diskussionerna i samband med 
budgetrevideringen.  
2. Programledaren ansåg att graden av engagemang hos programledning och deltagare steg 
något vid höststarten 2004. 
 
Utvärderingen under hösten lägger inte samma fokus vid att dokumentera processen. Det 
beror på: 

- Karaktären på träffarna, där mer tid lades på föreläsningar och mindre tid till 
gruppreflektion.  

- Jag ansåg det inte nödvändigt för utvärderingens resultat, då jag redan fått in 
mycket relevant material.  

Sammanfattning av träffen på Science park den 8 september 2004 
Mötet startar med inledande lunch i mindre grupper. Temat för träffen är Verklighetens 
ledarskap, med följande underrubriker:  

- Ledarskap ur ett samhälls- och tillväxtperspektiv 
- Good to great - Varför lyckas vissa ledare 
- Ledarskapets etik  
- Människa och ledare 
- Ledtrådar till det transparanta ledarskapet 
- Verklighetens ledare 

Föreläsare är en revisor, en advokat, en kommunalpolitiker, en präst och en läkare. 
Efter varje föreläsning samtalar deltagarna i mindre bikupor, därefter sker återkoppling i 
storgrupp. En deltagande mentor agerar moderator för dagen. 
I samband med slutenkät 3, värderar deltagarna träffen enligt följande:  
 
Mentorer, 9 av 10 svarade: 
Intressant, jag reflekterade mycket själv efter det mötet. Det bästa var att lokala 
erfarenheter användes. Det var många olika inslag och det var personliga berättelser. Det 
visar att kompetens och bredd kunde hämtas bland programmets deltagare. Det var bra 
diskussioner i grupperna. 
På frågan, var det något som var mindre bra svarade en att några frågor borde ha varit 
gemensamma och behandlats av varje presentatör 
 
Adepter, 8 av 10 svarade:  
Det var ojämn kvalitet på föreläsarna. Kul, att ledarstilarna var så olika, intressant att höra 
olikheterna från olika arbetsplatser och personligheter. 
Det jag tar med mig är tanken att ledarskap inte behöver vara så konstigt. Det är svårt men 
inte en vetenskap. 

Gemensam träff på Högskolan 18-19 oktober 2004 
Den 18-19 oktober 2004 sker en gemensam träff på Högskolan, Jönköping.  
 
Tema dag 1: Förändringsledarskap, extern föreläsare. 
Tema dag 2: Jämställdhet vad säger lagen och Jämställdhet i det dagliga arbetet, med 
medverkande från Länsstyrelsen i Jönköping, samt Leda för tillväxt, studiebesök och 
samtal med en kvinnlig företagare i Jönköping.
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Jag deltar och filmar inslaget om Jämställdhet under dag 2.  
I samband med föreläsarens redovisning av hur jämställdheten ser ut i länet jämfört med 
landet som helhet, uppstår stundtals livliga diskussioner som bränner till. 
De kvinnliga deltagarna konstaterar att det krävs en jämställd man för att kunna vara 
kvinnlig chef. Det kommer upp flera exempel på hur våra traditionella roller sitter djupt 
befästa i familjestrukturer och maktstrukturer.  Några av de yngre kvinnliga deltagarna 
säger att rucka på de normer som finns för hur män och kvinnor skall vara och att 
ifrågasätta rådande tradition kan uppfattas provocerande. Dessutom tar det mycket energi. 
En kvinnlig biträdande jurist berättar, att när det kommer till diskussioner om ett 
delägarskap i en advokatbyrå, då är det stopp för kvinnor. Samtidigt berättar några av de 
äldre manliga företagarna, att manliga företagare ofta har en fru i kulissen, som har 
inflytande på de ekonomiska beslut som fattas i företaget. 
De frågor som öppnas upp är: 

– Vill kvinnor gripa in i rådande sfärer och strukturer – vad kostar det och vad 
får man istället? 

– Vill männen att kvinnorna gör det? 
– Vad innebär det för våra privata familjesfärer? 

De fakta som presenteras av föreläsarna visar på en obalans mellan andelen kvinnors och 
andelen mäns makt och inflytande, i såväl privata som offentliga företag. Det finns en 
högre andel kvinnor med ledande befattningar inom de offentliga organisationerna. På de 
högsta positionerna sitter fortfarande män. Dessutom visar föreläsarna på, att Jönköpings 
län har en procentuellt lägre andel kvinnliga chefer är riksgenomsnittet.  
Efter diskussionen framkommer önskemål om att utöka den avslutande 
uppföljningsträffen, den 26 april 2005, till en heldag, för diskussion om jämställdhet. 
 
I samband med slutenkät 3, värderar deltagarna träffen enligt följande:  
 
3 adepter svarar: 
De tre som var med svarade att det här var en mycket bra träff. Fokus kom verkligen fram 
på manligt och kvinnligt. Kvinnorna från Länsstyrelsen gav ett starkt intryck och det var en 
bra diskussion om kvinnors karriärmöjligheter. 
 
9 deltagande mentorer svarar: 
Det var genomgående bra innehåll och framföranden. Det var mycket energi i diskussionen 
om jämställdhetsfrågorna. Det som var mindre bra var – för lite tid till grupparbeten. Det 
man tog med sig från träffen var behovet av personligt engagemang och ledningens stöd i 
ett förändringsarbete. Konkreta tips. Andra dagens jämställdhetsdebatt var en viktig input, 
men det diskuteras så mycket i andra sammanhang. 
 
Hösten 2005 avslutas den 6: e december med en eftermiddagsträff, där jag presenterar ett 
första resultat från projektet samt visar en film med sammanfattat material från hela 
projektet. 
 
Projektet får sin förlängning beviljad och en uppföljningsträff planeras till den 26 april 
2005. 
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Mentorsprogrammet sett ur programledarnas perspektiv. 
 
Den 9 september träffar jag programledarna för en intervju om deras tankar om 
programmet och programledarskapet. Intervjun relaterar till programmets syften. Den tar 
även upp aspekter på programledarskapet.  

Att skapa nätverk och samverkan mellan deltagarna – gränsöverskridande? 

P2: 
 – Ja, ett exempel på det är det som en privat företagare sa igår på Science Park, - jag vet 
inte ett dugg om offentlig sektor. Då säger hans adept, jo det vet du. Ja, säger han till sin 
adept – via dig. Jag visste inget, men nu vet jag.  
 
U: 
 – Så det blir en kunskapsöverföring mellan offentligt och det privata? 
 
P1+P2 
 – Ja, det är väldigt tydligt. 
 
P2: 
– En i referensgruppen från Sv kyrkan har sagt, hur viktigt det här är för ledare i kyrkan att 
bredda kontaktytan. Att det är ovärderligt.  

Att utbilda mentorer och adepter 

P1: 
 – Det är ju ingen exakt kompetenshöjning. En av deltagarna sade igår, (syftar på den 
gemensamma träffen på Science Park), att det är fortbildning vi håller på med, i ledarskap. 
Det här är väl en modern form för utbildning av vuxna människor? 
 
P2: 
– Ja, att utveckla vuxna människor … man kan inte sätta dom på skolbänken. Här handlar 
lärandet om att lära av varandras erfarenheter. 

Konceptet 

U: 
 – Om vi tittar på modellen, vad är styrkan i konceptet/modellen? 
 
P1: 
 – Ledorden… att det bygger på deltagarnas egna behov, och deras vilja att bidra, att lära 
och att ta till sig och att de fått påverka utformningen – så delaktighet. 
 
P1: 
 – Och att träffa folk från olika näringar. Det är jättenyttigt. Skulle jag forma ett sådant här 
program igen skulle jag lägga upp det på samma sätt igen – i stort. Det jag skulle skruva på 
är, inte bara kvinnliga adepter? Det skulle vara intressant att ha med män. 
 
P2: 
 – En av de stora innovationerna inom det här var starten och urvalet – hur de valde sin 
mentor och adepterna valde sin mentor. Det är lite ovanligt för mentorer att sitta och vänta 
på att bli uppbjudna, det var nog lite skrämmande för en del. 
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Man kanske är mer van att ta initiativet. Det blev en väldigt bra grund att bygga på. Jag tror 
att det kan vara en av orsakerna till att den adept som hade problem med sin mentor, 
fortsatte med honom. Hon hade aktivt valt honom som mentor och i och med att jag aktivt 
har gjort mitt val är jag mer uthållig om det inte blir riktigt som jag hade tänkt mig.  
 
P2: 
 – Och det är alltid frivilligt. Jag anmäler att jag kommer. Vi hade kunnat säga – att du får 
anmäla frånvaro. Så man är alltid med på sina egna villkor.  
 
U: 
 – Är det er idé det här med valet? 
 
P2: 
 – Ja, för det var viktigt för oss. Vi funderade på hur vi själva skulle ha velat ha det och vad 
är det som gör att man tar ansvar för sin situation – jo när jag själva har fattat mitt beslut. 
Då är jag ansvarig i större utsträckning. 
 
P1: 
 – I projekt av den här storleken vill jag förorda delat projektledarskap. Man har dubbla 
nätverk, delvis överlappande men också med unika delar. Man börjar arbeta med två 
adressböcker. Vi har olika kompetenser som kompletterar och överlappar varandra. I alla 
situationer kan vi spänta för varandra. Om en faller bort fyller den andra i. Det ger en 
trygghet, men det förutsätter att vi kan lita på varandra.  
 
P1: 
– Ja och det är prestigelöst. Det är inte det här jämförandet och mätandet mellan varandra. 
Vårt samarbete har varit mycket jämställt. 

 
P2: 
 – Ja, det ser ut som det är lätt, men det ligger i erfarenheten, hur viktigt det är att 
administrationen och organiserandet fungerar och är väl genomfört.  

Om att gå in som egenföretagare i ett i huvudsak offentligt finansierat projekt? 

P1: 
 – Något som jag tycker är viktigt att ta med i utvärderingen är hur offentliga myndigheter 
agerar mot småföretagare.  De utgår från att småföretagen gör det här för att suga ut 
pengar ur det offentliga och skaffa sig egen vinning. Det finns inte en tanke på att arbetet 
skall ha en ersättning – det är en otroligt obehaglig känsla. 
 
P2: 
 – Ja, att bli betraktad med den misstänksamheten. 
 
P1: 
 – Ja, att vi försöker snilla till oss pengar och fuska med tidrapporten, utan att istället se på 
kompetensen först, vad mycket de får för pengarna.  
 
U: 
 – Kan ni ge exempel?
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P1: 
 – De offentliga har alltid satt ner fingret på om det finns en rad där det står 
verksamhetsledning eller konsultarvode eller administration, då kommer frågor och 
misstänksamheten – vad är det – det är för mycket osv. Hela attityden är – att de utgår från 
att något är fel och att vi egenföretagare är något som är en black om foten, när det i 
realiteten är något av det gynnsammaste de kunnat få, när vi själva betalar in våra skatter 
och arbetsgivaravgifter. 
 
P2: 
 – Projektet betalar bara för de timmar vi lägger ner och ingenting mer, kan det bli bättre? 

Att vara programledare 

P1: 
 – Det har varit en fördel med delat projektledarskap. Vi har haft tillgång till ett brett 
nätverk. 
 
P2: 
 – Ja, det har varit en fördel ur många aspekter. Dels att det är en stor grupp att hantera. 
Dessutom att köra Nätets föreläsningsserie parallellt, det hade vi inte grejat på egen hand. 
Och att ha ett bollplank – för allt det här växer fram i en dialog mellan oss.  
 
P1: 
 – Ja, det som kan vara svårt med det dubbla är informationsöverföringen – men det har vi 
lätt för båda två. Så tänker man sig bara för så har man bara att vinna på detta. Dessutom är 
vi inte sårbara. Vi har våra egna firmor att sköta, andra uppdrag med resor, så det blir inte 
lika sårbart. Att dessutom komma ihåg saker och checklistor. För det är en stor body! 60 st. 
är mycket. Det är vuxna människor…  
 
P2: 
 – Ja, det är många detaljer att hålla reda på. 
 
P1: 
– Ja, det var en förutsättning, att vi kände varandra från början. Det var nog uttalat från 
början att vi fungerar smidigt ihop. Då slipper vi ha sittningar och stämma av och lära 
känna och så där.  
 
P2: 
Och att vi bägge två har lång erfarenhet av ledarskap i näringsliv och offentlig verksamhet. 
Vi känner oss trygga, vi har erfarenhet och kunskap. Det går lätt att identifiera sig med 
deltagarna. Hade man bara varit organisatör hade det inte fungerat. 
 
U: 
 – Vill ni göra om det? 
 
P1+P2: 
 – Ja 
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Slutord – hämtade från ett samtal med två adepter och från 
uppföljningsträff den 26 april 2005-04-26 
Återträffen äger rum i en mindre lokal på Svenskt Näringsliv i Jönköping. Tema för träffen 
är: Uppföljning av adepternas utveckling samt Att leda med jämställdhet och mångfald. 
Deltagande är adepter, mentorer, de båda programledarna samt representanter från 
Handelskammaren och Föreningssparbanken.  
Inför träffen har programledarna mailat ut en A4-sida till adepterna med frågor som rör vad 
som har hänt under den tid som adepterna deltagit i mentorsprogrammet. När adepterna 
återför detta under träffen ber en av programledarna adepterna att avsluta med ett 
sammanfattande ord. Av programmets 30 adepter deltar 8 st. i återträffen, dessa berättar 
följande: 
 
Adept 1: 
Jag hade en viss ångest inför uppgiften – vad har det gett? Men när jag tänker efter är det 
jag kommer på – självkännedom. Det har ju inte förändrat läget, men det har hänt en del. 
Yrkesmässigt är jag numera kontraktsprost – jag skall fungera som en sammanhållande 
enhet. Mentorskapet och dialogseminarierna har varit berikande. Vi kommer ifrån olika 
miljöer och det är berikande. Vi i dialogseminariegruppen har fortsatt att träffas. Vi 
träffades i förra veckan. 
Mitt sammanfattande ord är Självinsikt. 
 
Adept 2: 
Jag har bytt jobb – är numera regionchef. Mitt ledarskap bygger på förtroende, jag kan inte 
beordra eller peka med hela handen, det är nog som att vara en kontraktsprost. 
Mitt sammanfattande ord är ”Ta dig själv inte på så stort allvar” 
 
Adept 3: 
Jag känner mig också som en kontraktsprost. Jag har inte ett formellt chefskap men jag har 
ett stort inflytande. Min mentor har varit oerhört betydelsefull för mig. Jag kom vidare 
snabbare. De gemensamma träffarna och föreläsningarna har varit bra – mycket nytt att ta 
till. Jag har lärt känna mig själv lite bättre. 
Mitt sammanfattande ord är ”Utmaning” 
 
Adept 4: 
Jag började också ett nytt arbete. Jag ville ha ett bollplank utifrån. Jag har utvecklat mitt 
nätverk och fått många nya kontakter. Mitt ord är ”Vuxit – nätverk och som människa” 
 
Adept 5: 
Jag gick samtidigt ett ledarskapsprogram inom stiftet. Dessa har berikat varandra. Jag har 
haft en del konflikter att hantera under resans gång. Samtalet med min mentor har handlat 
mycket om det. Hon har lärt mig att tänka – äh – skit i honom!  
När jag började programmet var jag ganska sönderstressad, mitt självförtroende var inte så 
högt. Nu känner jag att isen är hållbarare. Jag har blivit tryggare och fått bättre relationer 
till mina medarbetare. Sammanfattande ord är ”Tålamod” 
 
Adept 6: 
Jag har under detta år upptäckt hur svårt det är att vara ledare. Min mentor har varit ett 
stort stöd under detta år. Det har hänt mycket på jobbet i den lilla gruppen. Med min 
mentor har jag kunnat tala öppet om allt som händer. Jag har fått höra andras erfarenheter, 
då är man mer förberedd när det händer. ”Utveckling personlig och professionell”  
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Adept 7: 
Jag gick samtidigt ett annat chefsutvecklingsprogram. Jag har jämfört utbildningarna och 
Mentorsprogrammet är tveklöst det mest positiva. Adeptträffarna har varit jättebra. 
Jag har kommit på att det är roligt att vara chef. Det har blivit tydligt. Nu har jag själv 
blivit mentor, (tyvärr föll slutordet bort i dokumentationen.) 
 
Adept 8: 
Jag var ganska ny på jobbet, som chef – så det passade bra att gå in i programmet. Det är 
svårt att avgöra att just detta har mentorsprogrammet betytt – det har mer varit en resa med 
många olika erfarenheter. Jag har också gått en annan utbildning. Jag tycker att 
mentorsprogrammet har varit bra – riktigt bra. Intentionerna har varit höga och det har 
hållt hela vägen ut. Jag har värdesatt de gemensamma träffarna, pratet emellan de olika 
inslagen har varit givande. De ger mycket. Min mentor och jag har träffats kontinuerligt. 
Vi har fått en mycket bra relation. Det har varit givande på det personliga planet. Från 
början kände jag mig lite som en skolelev. Nu är vi goda vänner. ”Ständig utveckling” 
 
Återträffen i april 2005 sätter punkt för mentorsprogrammet. Därmed avslutas ett nästan 
två år långt projekt. 
 

Del 2  

Tillbakablick och reflektion 
När jag tänker tillbaka på programstarten, är ett bestående intryck entusiasmen och det 
stora antalet deltagare. Det var samlat en mångfald av kompetenser, 60 ledare och blivande 
ledare i olika åldrar och från olika verksamheter. Stämningen var positiv och 
förväntansfull. Det var mycket prat och kontaktsökande. Alla hade gått in i programmet av 
fri vilja, man ville ge något och man ville få något tillbaka: 
 

”Ett ömsesidigt givande och tagande41.”  
 
Deltagarna såg stora möjligheter till korsbefruktningar och nätverksskapande. Här fanns en 
arena och mötesplats för samtal som skulle kunna ge bestående avtryck:  
 

” Hela det här programmet är egentligen en utmaning mot tidens tecken, hög effektivitet 
och tid. Jag tror att det sätt vi lever på som chefer skickar signaler om hur det är att vara 
chef. Vill kvinnor ha det så?42” 

  
Genom programmet skulle förutsättningar för det goda ledarskapet och de goda 
organisationerna byggas upp. Det fanns en önskan om en förändring och en känsla av 
möjlighet till förändring. Dessutom såg deltagarna en poäng i programmets koncept 
kunskapsöverföring mellan mer erfarna chefer och yngre chefer:

                                                           

41 Hämtat från samtal mellan adepter och mentorer under programstarten 

42 Ibid. 
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” Det vi förmedlar står ju inte skrivet i några böcker, … det är något man inte kan läsa 
sig till, det är det som är så spännande. Det var ju det man pratade om runt lägerelden 
förr och förde vidare mun mot mun. Man föryngras när man har adepter, man får leva 
ett nytt liv. Jag går in i det här med stor entusiasm43.” 

 
Programledarna och de arbetsgrupps/styrgruppsdeltagare som deltagit från start var 
förväntansfulla. Programmets koncept uttrycks i termer av fortbildning och att delta i en 
rörelse, till skillnad från benämningen att delta i ett chefsutvecklingsprogram.  
Starten i Huskvarna och efterföljande Kick-off i Örensbaden byggde ihop den stora 
gruppen till en fyllig och tät arena för korsbefruktande och erfarenhetsutbyte. Den lade 
även en god grund för det mer osynliga och privata spåret – mötena mellan adept/mentor.  
 
Under hösten 2003 och våren 2004 sker regelbundna gemensamma träffar och adeptträffar. 
Adept/Mentors parens träffar är igång. Programmet ackompanjeras av Nätets serie av 
kvällsföreläsningar, kring temat ledarskap. Kulmen nås i och med mitträffen på Tallnäs i 
mars 2004. Därefter sker en nedtrappning i intresse och engagemang. Programmet börjar 
gå på tomgång och deltagarantalet till de gemensamma träffarna sjunker. Min uppfattning 
är att programmet hade kunnat avslutas eller byta spår i och med våren 2004.  

Mentorsprogrammet sett ur ett kunskapsbildande perspektiv  

Hur beskriver man kunskapsutveckling? 

De gruppreflektioner som genomförts under programmet har väckt en del tankar om 
kunskap och kunskapsbildning. Mentorsprogrammets koncept och idé bygger på 
kunskapsbildning genom samtal mellan ledare från olika verksamheter och mellan den mer 
erfarne ledaren och den yngre mindre erfarna ledaren. Men hur sker den 
kunskapsbildningen? Kan man sätta fingret på vad det är?  
Ett samtal kan ju ske med olika syften och med olika intensitet. Samtal kan mer semantiskt 
beskrivas som - växling mellan ord och satser av ord. Ett samtal kan även beskrivas utifrån 
olika kategorier av nivåer, ex från den ”ytligaste” formen – kafferep, ner till den ”djupaste” 
formen – transcendens (omvandling), (Engquist, 1992)44. 
Att försöka fånga in begrepp som Samtal, Reflektion och Kunskap, i definitioner eller 
kategorier ger illusion av enkelhet och klarhet, (Johannessen, 1999)45. Begreppen slinker 
undan. Vi når ingen djupare känsla och mening för vad begreppen egentligen innebär.  

                                                           

43 Hämtat från programstarten 2003-08-19 

44 Vilket är vanligt inom samtalsmetodiken, där man använder begreppens semantiska betydelse för att sätta ord på vad ett samtal är, ex. 

genom att skilja på att diskutera – ”skära sönder ”och dialog – ”genom ord”. Det finns även modeller för att illustrera olika nivåer på 

djupet i ett samtal, ex. Anders Engvalls KONI-modell, (Engquist, 1992) 

45 Vilket är svagheten i den positivistiska traditionen, där kunskapen genomgår en slags renande process, från dunkel förvirring och 

komplexitet, till begriplighet, renhet och enkelhet. Denna tradition präglar fortfarande dagens syn på vetande och kunskapsbildning då 

den måste vara möjlig att: 

 1. Formulera vårt vetande på ett eller annat språk. 

 2. Den språkligt formulerade utgåvan av vårt vetande måste kunna beläggas med empiriska observationer eller bevisas med formella 

metoder. 
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Ord byts mot nya ord:  
 

 /…/ Våra strider gäller bara ord. Jag frågar vad »natur«, »lust«, »cirkel« och 
»substitution« är. Frågan ställs i ord och besvaras i ord. /…/ Man byter ut ord mot ett 
annat, ofta mot ett som är mera okänt /…/ För att reda ut en oklarhet ger man mig tre 
nya: det är hydrans huvud, (Montaigne, 1992, s.412)46. 

 
En metod för att blåsa liv i ord som samtal och kunskapsbildning, och hitta vägen till ett 
djupare meningsskapande, är att ta hjälp av träffande exempel och söka mer gestaltande 
uttrycksformer. I detta avsnitt kommer exempel från deltagarnas samtal, texter och 
kommentarer att sättas i ljuset av filosofiska och litterära texter.  

Kraften i det öppna och fria samtalet 

När jag genom minne, videofilmerna och anteckningar återupplivar samtalen i 
programmet, konstaterar jag att de har präglats av: 

- en hög grad av öppenhet  
- en generositet till att dela med sig av sina egna erfarenheter. 
- en prövande och öppen attityd 

Mentorsprogrammets stora mängd av deltagare, har gett möjligheten att i nya 
gruppsammansättningar, möta nya deltagare. Detta har banat vägen för jämförelser och 
perspektivskiften. Blandning av gamla, unga, män och kvinnor, personligheter, 
erfarenheter osv. har varit en god jordmån för en dialogisk växling, (Göranzon, 2001, ; 
Janik, 1991, ; Nordenstam, 2005)47. Kunskapsbildningen blir här en vidgande och 
skapande process, där deltagarna prövar sina påståenden och gränser: 
 
Sv kyrkan: 
– Det måste finnas andra drivkrafter än pengar? 
 
Offentlig verksamhet: 
– Ja, och vad är att göra rätt saker? Är det rätt att omplacera och att ge mindre lön om 
man inte gör rätt saker? 
 
Sv kyrkan: 
– Kan man mäta mänskligt värde – är det bra att mäta folks prestation i pengar? 
 
Offentlig verksamhet: 
– Vad gör man med en som ej har drivkraften? De måste ju också ha ett värdigt liv! 
 

                                                           

46 Allan Janik utvecklar detta vidare i sin bok Cordelias Tystnad, där han skriver att när frågor om betydelse av begrepp ges i svar av ex. 

en definition ”vanligen beroende på ambitionen att skapa en klarhet som blir tillkämpad och konstlad” /…/ eller motbjudande 

imperialistisk. /…/ När de här frågorna sticker fram sina fula huvuden (min kommentar, jmf. Montaignes hydrans huvud), är det själva 

grundvalarna för de humanistiska vetenskaperna som sätts i fråga” (Janik, 1991, , s. 27) 

47 I den reflekterande kunskapsteorin spelar begreppen dialogisk växling, uppmärksamhet och lärande en central roll. Människa, kontext 

och tradition sätts i relation till begreppen. Kunskapsbildningen ses inte som en samlande, uppbyggande och förklarande verksamhet. 

Den ses i stället som en skapande process, där växlingar, perspektivskiften och oenighet är i fokus. Det är en vidgande process, snarare 

än en sammanfattande. Den är inte logisk och konsekvent, utan vill istället uppmuntra till motsägelsefullhet och inkonsekvens. I det 

ligger en öppen och ärlig prövning, där vi inte låter oss hämmas av att det vi säger måste vara verifierat och ”sant”.  
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Sv kyrkan: 
– Vad har vi för målsättning i kyrkan? Att få fler aktiva och att de vet vad kyrkan är… 
 
Näringslivsorganisation:  
– Hur sätter ni era mål då? Mäter ni era kostnader? 
 
Sv kyrkan: 
– Ja, men det måste vi värja oss mot, allt går ju inte att mäta i pengar. 
 
Näringslivsorganisation:  
– Vi mäts med fötterna. 
 
Sv kyrkan: 
– Så är det säkert hos oss också. 
 
I samtalet sker prövningen, i form av prövande satser. Där spelar frågorna en central roll.  
Efter denna dialog är det svårt att sätta fingret på – vad har du lärt dig?  Här är kunskapen 
ingen produkt utan snarare en process – ett skeende.  
Följer vi dialogen är det frågandet som vidgar gränserna:  

- Vad är att göra rätt saker? 
- Kan man mäta mänskligt värde? 
- Vad har vi för målsättning i kyrkan? 
- Hur sätter ni era mål då? Mäter ni era kostnader? 
- Ja, men det måste vi värja oss mot,  
- Vi mäts med fötterna. 
- Vad gör man med en som ej har drivkraften 

 
“Vill man öppna för kunskap i sak krävs att saken bryts upp av frågan /…/ Frågandets 
konst är att fråga vidare, vilket betyder att den är tänkandets konst”, (Gadamer, 
1960/1990, s.174 och 178).  

 
Under samtalen, hade deltagarna kunnat fråga vidare och fördjupa reflektionen mot det 
egna ledarskapet och den egna verksamheten, ex: - Vad är att göra rätt saker – i vår 
verksamhet och för mig? Det ger den ”andra inlärningsloopen”, inåt, mot det arbete jag gör 
och mina egna värderingar, (Argyris, 1993) 48.  Många adepter uttrycker att samtalen med 
mentorn har gett en ”ökad självinsikt” Där kanske man har drivit frågandet vidare mot den 
”andra inlärningsloopen”  

                                                           

48 Argyris ”Second-loop Learning”, innebär att fördjupa sina kunskaper om de värderingar och val som ligger till grund för hur jag beter 

mig i specifika situationer/människor. Det ger en ökad självinsikt och ger även en grund till att förändra beteende.  
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Gränsöverskridande 

Bo Göranzon inleder sin bok Spelregler – om gränsöverskridande, (Göranzon, 2001) med 
följande citat av Oscar Wilde:  
 

” Vem har lust att vara konsekvent? 
Jo, dumskallar och dogmatiker, de 
där tråkmånsarna som håller på sina  
principer intill änden… En sådan skillnad 
från den sanne lögnarens temperament, 
med hans uppriktiga, orädda påståenden, 
hans sunda och naturliga förakt för 
bevis av alla slag… En av de främsta 
orsakerna till att det mesta av vår tids 
litteratur är så besynnerligt banal 
är utan tvivel lögnens förfall, lögnen som 
kost, som vetenskap och sällskapsnöje. 

 
Med det citatet vill Bo Göranzon uppmärksamma oss på vikten av att våga pröva gränserna 
och utmana rådande ”sanningar”. För vad är egentligen sant - och vad går att bevisa? 
Han menar att kunskapsbildning har ett skapande och gränsöverskridande inslag. Det är 
där vi ställer oss på andra sidan gränsen och utmanar: 
 
Sven: 
– Att inte ha samtal som flyter på jobbet, det är en förlorad dag. Man får inte igång den här 
diskussionen och processen med folk. Dom är fast i ekorrhjulet. Man hinner inte, det är 
frustrerande. De tar sig inte tid. Många skulle kunna bidra med mycket mer. 
 
U: 
– Hur ofta har du samtal som flyter? 
 
Sven: 
– Två gånger om året 
 
U: 
– Då blir det många förlorade dagar 
 
Samtal som flyter – två gånger om året? Är det sant? Vad menar han? Att genom knuffar 
rucka våra mer fasta gränser är att rucka på våra införlivade föreställningar om 
verkligheten. Genom det uttalandet bryter någon upp föreställningen om vad ”ett samtal 
som flyter” är. Det är att rucka på en ”stelnad grund" – det som sker blint, Ludwig 
Wittgenstein skriver i sin bok ”Om visshet”:  

 
”Man kan föreställa sig att vissa satser med former av erfarenhetssatser hade stelnat och 
fungerade som ledning för flytande erfarenhetssatser som inte stelnat; och att detta 
förhållande ändras med tiden, i det att flytande satser stelnade och stela blev flytande. 
Är det detta stelnade vi försöker komma åt. Det som sker blint?”, (Wittgenstein, 
1969/1992, paragraf 96)
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Vi kanske är tillvanda vid en föreställning om att vi har samtal som flyter. Det samtal som 
”Sven” i det här fallet söker är en annat slags samtal: 
 

”Jag har också reflekterat över hur min egen erfarenhet förenklat eller försvårat för 
mig i tillvarons olika skeenden… beroende på min egen envishet, stress eller ovilja att 
lyssna på en speciell människa så har resultatet blivit dåligt. /…/ När det går en dag 
och jag inte har upplevt detta deltagande och engagemang känns som en förlorad dag 
och jag brukar då trösta mig med att det går över, det blir en nu och bättre dag i 
morgon”. (Svens text ur ett dialogseminarium) 

 
Att alternativt uttryck för Gränsöverskridandet är Gränsglidande. Vad har vi egentligen 
för ”fasta gränser” som vi kan ”skrida över”? Existerar verkligen sådana eller jobbar 
ledare, och människor i allmänhet, snarare i ett ständigt gränsprövande och gränsflytande 
landskap? 
 
A1: 
– Det är en intressant fråga - hur mycket bör man veta om en medarbetare? En del chefer 
är ju väldigt personliga och intima. 
 
M1: 
– För mig, i min chefsroll är det viktigt att veta mycket, jag har svårt att tänka mig vad 
som är rätt eller fel? 
 
M2: 
 – Vid ett medarbetarsamtal, då vill jag veta om det är något som jag bör känna till, som 
påverkar arbetet?  Jag tror på att skapa det klimatet, men allt kan man ju inte fråga om… 
 
M3: 
– Som chef är jag ju inte med i samma samtal som de andra vid fikabordet… 
 
A2: 
– För mig är det viktigt att vara vänner med mina arbetskamrater. Men det är nog olika 
mellan för olika personer… 
 
A1: 
– Det är nog skillnad mellan olika arbetsplatser… storleken på arbetsplatsen… 

-  
M4: 
– Som präst är jag en ledare, men det är inte detsamma som att vara själavårdare. Jag kan 
inte vara själavårdare åt mina medarbetare, de får ta en annan präst. 
 
M3: 
– Vad är själavård? 
 
Här prövas gränserna för relationen mellan chef och medarbetare: 
– Bör man känna till det som berör arbetet? 
– Skall man vara vänner? 
– Är det att sitta med i samtalet vid fikabordet, som vilken annan medarbetare som helst? 
Den yttersta gränsen prövas: – att vara själavårdare. Hur förhåller man sig till det? 
Nyfikenheten uppmanar till frågan: - Vad är själavård?
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Den vänliga knuffen 

I en essä berättar den tjeckiska poeten och mikrobiologen Miroslav Holub om ett 
avgörande ögonblick i sitt liv. Essän har titeln Om vänlighet. I den berättar han om, när han 
som ung student, skulle genomgå en muntlig examination i biokemi. Han var mycket 
nervös och osäker. Men med hjälp av en av professorernas vänliga bemötande och 
förståelse, som lotsar honom fram, till rätt svar, klarar han examinationen. Det ögonblicket  
var ett av de viktigaste i hans liv. Han skriver: 
 

”Det där ögonblicket som inte gav mig ett rätt svar i rätt ögonblick då jag tillfrågades 
/…/ utan snarare det ögonblick då jag fått känna en varm och stark hand ge mig en knuff 
– bara en liten lätt – som hjälpt mig att klara mig ur något mörkt hörn dit jag har 
manövrerat mig in”, (Holub, 1996). 
 

Det kanske är det som har varit en del i samtalen mellan adept/mentor, att få den vänliga 
knuffen i rätt riktning.  
 

”Jag har haft en del konflikter att hantera under resans gång. Samtalet med min mentor 
har handlat mycket om det. Hon har lärt mig att tänka – äh – skit i honom! ” 

 
Äh – skit i honom – en knuff i rätt riktning… 
 
En del adepter uttrycker ”knuffen”, andra uttrycker värdet i att ha någon som 
uppmärksammar och lyssnar på mig. Ordet reflektion betyder återkasta, återspegla. En 
mentor uttrycker det så här inför starten av samtalen med sin adept. Återspegla – reflektera 
sig själv i någon. 

 
” Ja, ofta bara genom att prata om något, så ser man själv vad man behöver göra – man 
kommer på det i samtalet. Det är man själv hela tiden som skapar bilden av problemet. I 
samtalet blir det tydligare. Ofta kommer man inte på djupet förrän man talar om det, 
skriver ner det. ” 

 
Heinrich von Kleist (1777-1818) skriver i sin essä Tankarnas gradvisa uppkomst vid talet, 
, att liksom aptiten kommer medan man äter, kommer tanken medan man talar49: 
 

”Den talande har sällsam inspirationskälla i ett människoansikte som vänds mot honom; 
och en blick som berättar att vår till hälften uttryckta tanke är förstådd, det hjälper oss 
ofta att uttrycka den andra hälften”, (Kleist, 2002, s.14-19) 

Ledarskapets praktik och det estetiska och moraliska omdömet  

Under ett av dialogseminarierna frågar jag de tre deltagarna hur deras arbetsvecka har sett 
ut. I svaret räknar de upp ett antal praktiska göromål:

                                                           

49 L áppétit  vient en mangeant (Aptiten kommer medan man äter), och denna empiriska sats är lika sann om man parodierar den 

och säger att l ídée vient en parlant.” (Tanken kommer medan man talar.) 
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Möten, Lönesättning, Problemsamtal, Avtalsförhandling, Kvällsseminarium, 
Anställningsintervju, Sjuk make hemma – fixa med barnvakt, Elinstallation på 
arbetsplats, Sjukt barn = jobba på kvällen, Planerat en kurs, Samtal med präster, 
Haft semester, Fått assistent som skall sättas in i jobbet, Biskopsmiddag, Planera 
en konferens.” 

 
Ordet ”praktik” och ”praktisk” går tillbaka till det grekiska ordet praxis, vars 
grundbetydelse är handling. Handling är en aktivitet. Handling är att gripa in i en 
verklighet, att tolka ett skeende och att gripa in.  
Gunnar Bergendal, (Bergendal, 2003), använder begreppet ansvarig handling för att 
belysa att det, i det praktiska ingripandet finns ett inslag av estetiskt omdöme och 
moraliskt övervägande.  
 

”Den praktiska kunskapen är situationsbunden och bestäms av ansvarigheten inför 
den föreliggande situationen. Den är en moralisk kunskap”, (Bergendal, 2003, 62) 

 
Hur genomför man ett medarbetarsamtal? Hur samtalar man med en biskop och hur 
genomför man ett problemsamtal. Hur gör man sig av med en besvärlig medarbetare? 
Den praktiska kunskapen är inlärd och införlivad i en gemensam praxis, Sensus 
communis, (Gadamer, 1960/1990, 36)50   
 
Äldre manlig företagare:  
– Men du kan inte fly undan problemet. 
 
Kvinnlig chef från privat företag:  
– Vad gör man då? 
 
Äldre manlig företagare: 
– Köp ut. 
 
Kvinnlig chef från privat företag:  
– Så hade jag gjort i en annan organisation. Toleransnivån på cheferna är hög. 
 
Manlig läkare:  
– Toleransnivån sprider sig. Processen att bli av med någon – det är svårt. 
 
Kvinnlig chef från privat företag: 
– Visst, men att leva i det klimatet under tiden… 
 
Äldre manlig företagare:  
– Vi har ju fört in en rädsla i ledarskapet. Medarbetarna är mer medvetna om det idag.  
 Tidigare fanns en annan lydnad.

                                                           

50 Gadamer diskuterar på s. 34-46, begreppet  Sensus communis, han skriver på s. 36, ”Det praktiska vetandet, phronesis, är av ett annat 

slags vetande. Det betyder till att börja med att det är riktat mot den konkreta situationen. Den måste alltså gripa omständigheterna i 

deras oändliga tradition” 
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Det estetiska omdömet kan beskrivas som konstens bärande inslag att i människans möte 
och förståelse av omvärlden, (Gadamer, 1960/1990)51. Det är kreativ process – att se – att 
känna av och att använda sina sinnen. Vad är att t ex ”att ha kontroll på läget”? 
 

”Den där kontrollen har man inte. Det man gör är mera att fråga - Hur går det med det 
där?  Att stämma av två sekunder i korridoren. Det gäller bara att komma ihåg vad olika 
människor gör.  Man får bara se till att man inte kollar för mycket. Jag pratar inte om 
“sjuka mostrar” och sånt utan får anstränga mig för att vara social. Att prata om 
pågående jobb är mitt sätt att fråga “hur mår du just nu”? 

 
Omdömet i att ställa den rätta frågan, det sublima inslaget i att välja rätt ord, konsten att 
hitta nycklarna till att ha koll på läget. Ledarskap – estetiskt omdöme – inlevelse och 
handling – ansvarig handling. 
Kan man lära och öva upp ett estetiskt omdöme? Ja, det är väl det som är det bärande 
inslaget i ledarutveckling? – Hur gör man? Hur gör du? Vad är rätt och vad är fel? Det är 
något vi införlivas i dels genom vår fostran in i en tradition och sedan genom att tränas in 
och att öva i ledarskapets praktik.  

Tiden som kritisk faktor 

Under en intervju med två adepter ställer jag frågan – Vad innebär ett gott mentorskap för 
er? De svarar:  
 
” Tiden - att mentorn tar sig tid till att lyssna och samtala med mig /…/  Det är sällan 

man har någon som för stunden finns till för mig 
 
Tid är något som återkommit vid flera sammanhang i samtalen under programmet. Tiden 
är också en av förutsättningarna för konceptet i programmet. Att det finns mentorer som 
avsätter tid till ett mentorskap och tiden att delta i de gemensamma aktiviteterna.  
I den verklighet som många chefer beskriver i programmet är tiden komprimerad och mer 
och mer skall rymmas inom den tid man har.  
En av styrkan i konceptet är, att under de gemensamma träffarna ha tid till det fria 
samtalet. Tid att slappna av, att släppa jobbet och låta tankarna flöda fritt. En adept säger 
att det behövs inte så många programinslag – vi skulle kunna ha en enda lång fika 
tillsammans. Är det ett uttryck för behovet att bli befriad från ett pressat och tajt schema? 
Att komma utanför rådande system och in i ett mer öppet och fritt system?  Det kan ses 
som en styrka i konceptet – att man från början skapade en öppen och fri arena. 

                                                           

51 Gadamer lyfter fram konsten som ett bärande inslag i människans möte och förståelse av sin omvärld. Han använder begreppet 

estetiskt omdömesförmåga. ”Omdömet inte bara tillämpar det allmänna omdömet utan självt bestämmer, utvidgar och korrigerar den 

allmänna måttstock, som omdömet håller sig till” (s.57). Konstens och estetiken är en förutsättning för att fånga in, gestalta och dröja 

kvar vid något. Det är en kreativ och vidgande process. (Gadamer, 1960/1990, s.33)  
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Mentorsprogrammet sett ur ett måluppfyllelse och 
värdeskapande perspektiv 

Måluppfyllelse 

I samband med träffen med finansiärerna i april 2005, gjorde jag en kortfattad avcheckning 
av programmets utfall i relation till målbeskrivningar: 
 
1. Att utveckla dagens och morgondagens kvinnliga ledare inom både offentlig och privat 
verksamhet. 
 
Programmet har gett överföring och korsbefruktningar av den praktiska yrkeskompetensen  
som ett ledarskap innebär. Det har inneburit att ta del av realiteter och jämförelser mellan 
branscher olika organisationskulturer. Diskussionerna i mindre grupper har inneburit ett 
fördjupande och vidgande av vissa problemområden – jämförelser och gränssnitt har varit 
fokus. Programmets resultat och effekt är beroende av deltagarnas personliga engagemang, 
nyfikenhet och attityd till kunskapsutveckling.  
 
2. Nätverksskapande? 
 
– Ja, i samband med de gemensamma programträffarna och adeptträffarna.  
– Nej, om inte deltagarna och deltagarnas organisationer driver ”nätverkande” vidare.  
I mentorprogrammet har programledarna varit pådrivande Nätverkskrafter. Här krävs att 
nya aktörer tar över stafettpinnen och ser – vad blir nästa steg – blir det något nästa steg. 
Här skulle en ordentlig diskussion behöva tas för att titta på Nätverkets värdeskapande.   

3. Synliggöra kompetenser och bredda arbetsmarknaden för kompetenta kvinnor? 

Ja, under projektet. Men drivs det inte vidare så tappas det bort. Vems ansvar? 
 
4. Utbilda mentorer? 
– Ja, att delta i programmet har inneburit att delta i en mentorsutbildning. Men många 
uttrycker brist på tid för att delta i liknande projekt. Varför inte satsa mer på dem som 
börjat trappa ner och har mer tid? 

5. Ta tillvara friskhetsaspekter? 

– Ja, framför allt i att stanna upp och samtala, ha en samtalspartner ”att få prata av sig” få 
stöd och coachning. Självkännedom, ökat självförtroende och mod att agera kan också ses i 
ett friskhetsperspektiv 

6. Arbeta med attitydpåverkan/förändring? 

Ja, mitt i samtalen och i diskussionerna. Men det finns en mycket stor risk att detta enbart 
stannar hos deltagande individer – se punkt 2. 

Adepter och Mentorer om värdet av programmet 

Sammanfattning adepter: 
Programmet har gett en möjlighet att diskutera och fördjupa sig i chefs och ledningsfrågor, 
som man annars inte hinner ta upp och diskutera på sin arbetsplats. Här har en oberoende 
part (mentorn) tagit sig tid i att lyssna. Hon eller han “har funnits till för mig och trott på 
mig och engagerat sig i mig” 
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Många uttrycker samtalet med mentorn och samtalen i grupper, har fört dem framåt, att 
man har fått den där knuffen i rätt riktning. Samtalen har gett en ökad säkerhet och ett ökat 
självförtroende.  
Programmet har även gett många nya kontakter och tillgång till ett stort värdefullt nätverk 
av kända och erfarna mentorer och adepter som är i samma situation som en själv 
 

” Det är svårt att sätta fingret på vad det har gett – det är en helhet. Grejen var att stanna 
upp och tänka till, att fundera och reflektera lite. Det har jag fått – energipåfyllnad både 
i mentorsträffarna och i grupp. Känslan av att få påfyllning och medvetenheten om 
behovet att fylla på för att kunna ge och vara stabil. Det har det bidragit till – en känsla 
av trygghet och välbefinnande, absolut. Kontot för påfyllnad.” 

 
Sammanfattning mentorer: 
Mentorerna har uppskattat sina möten med adepterna. Det har gett insikt i ungt tänkande 
och även gett mentorn ett eget tillfälle till skärpa och eftertanke. De har uppskattat att få en 
insyn i andra världar, där de har fått tillfälle att diskutera och vara en ”speaking partner” i 
konkreta frågeställningar som intresserat dom. Samtidigt har träffarna inneburit en träning 
i att själva släppa kontrollen och träna i att aktivt lyssna. Det har gett egen distans och 
eftertanke, kopplat till den egna situationen. Dessutom har det varit stimulerande att hjälpa 
en ung människa framåt. Även mentorerna uppskattar de gemensamma träffarna, några 
poängterar dock att engagemanget och intresset sjönk under resans gång. Programmet har 
även gett en god insyn i andras verksamheter och ett bra kontaktnät. Några av mentorerna 
uttrycker att programmet har inneburit en värdefull ledarutveckling och att de känner sig 
säkrare i sin roll som ledare, vilket har varit en positiv överraskning. 

Sammanfattning av styrkor: 

- Starten och urvalet – en kritisk faktor 
- Att man från starten lade grunden för den fria arenan - Det är alltid frivillig - 

man är alltid med på sina egna villkor. Man tar ansvar för sin situation 
- Tillgången till programledarnas och arbetsgruppens/styrgruppens nätverk och 

personliga kontakter. Delat projektledarskap – tillgång till nätverk och 
adressböcker 

- Programmets mångfald och storlek. Gruppen – en stor resurs. Det framgår tydligt 
vid de gemensamma träffarna.  

- Deltagarnas engagemang och attityd till att delta 
- Det ömsesidiga givande och tagandet 
- Växlingen mellan de två parallella spåren, gemensamma träffar och 

adept/mentor träffarna. 
- Konceptets kunskapsteoretiska ansats – samtal och reflektion som 

kunskapsbildning. 
- Stöd från arbetsgrupp/styrgrupp  

Sammanfattning av svagheter: 

• Tiden är viktig – deltagare skall vara beredda att avsätta tid 
• Programtiden – svårt att upprätthålla engagemang och fokus hos ledning och 

deltagare. Kunde programmet ha växlat form efter sommaren – 04? Ex. att växla 
över till fortsatt arbete i deltagande företag/organisationer? 

• Det är en stor body att administrera! (60 st.) 
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• Frivilligheten – Styrning – svårt med balansen. Risk att frivilligheten gör att 
många inte deltar i det gemensamma. Vad hade hänt om det endast deltagit 15+15 – 
då ger frivilligheten ökad sårbarhet. 

• Finansiärer har haft mest fokus på ekonomi och kontroll än resultat och 
förvaltning/utveckling av insatt kapital.  

• Högt risktagande för programledarna då de har ställt eget nätverk till förfogande 
samt tillit som egenföretagare och konsult.  

• Osäkerhet i förankring och ansvar för vidareutveckling i deltagarnas 
”hemmaorganisationer” och regionalt. 

• Nätet – osäkerhet i projektägarskap då Nätets framtid är osäker och kortsiktig.  
• Programmet har mål som ligger i linje med det Regionala Tillväxtprogrammet, men 

var hamnar staffetpinnen efter programtidens slut – vilken aktör skall driva det 
vidare?  

Programmet sett ur ett tillväxtperspektiv 
Mentorsprogrammets övergripande syfte och vision har varit att: 
1. Öka andelen kvinnor på ledande befattningar inom länet. 
2. I ett längre tillväxtperspektiv utveckla förutsättningar för ett hållbart kvinnligt chefskap, 
där chefskapet sätts in i ett socialt och hälsoperspektiv52.  
Vad innebär begreppen ”hållbart kvinnligt chefskap” och ”hållbar tillväxt” och hur är det 
kopplat mot kvinnligt ledarskap? 
Deltagande adepter, mentorer och programledare/styrgruppsmedlemmar har uttryckt det på 
följande sätt:  

 Att hitta en harmoni och balans i livet där ett chefskap och ett familjeliv går att 
kombinera.  

 Att ”utmana och bryta tidens tecken, hög effektivitet och tid” där chefer lever och 
verkar under höga krav och tidspress. 

 Att programmet skall utbilda och stödja kvinnliga chefer/blivande chefer 
 Att programmet skall visa på att det finns kompetenta kvinnor i länet. 
 Att programmet skall bidra till att utveckla det goda ledarskapet och skapa goda 
arbetsplatser 

 Att programmets koncept skall prövas som en ”tillväxtmodell” för länets 
chefsutveckling och ledarförsörjning, vilken kan få spridningseffekter till andra 
regioner. 

 Programmet uttrycks i termer av att delta i en bildningsrörelse som bygger på 
deltagarnas behov, engagemang och fria vilja.  

 Programmets vision andas förändring och utveckling.  
 
Vad innebär det att driva ett program som drivs av en långsiktig tillväxtvision?  För att 
beskriva och förstå programmets utfall sett ur ett tillväxtperspektiv, sätter jag det i ljuset av 
tre Projektperspektiv: 

                                                           

52 Sammanfattat från Projektplan ”Mentorsprogram, för kvinnor – samverkan i Jönköpings län” februari 2003, reviderad 2003-05-19. 
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1. Idé och visionsdrivna utvecklingsprojekt 
Mentorsprojektet kan beskrivas som ett idé och visionsdrivet utvecklings och 
samverkansprojekt, (Engwall, 1995, ; Otter, 2001) Enligt litteratur och forskning inom 
projektledning, kännetecknas denna typ av projekt av att: Deltagandet bygger på en stark 
övertygelse och hängivenhet mot idé och vision. 
Projektets status och legitimitet är avhängigt samverkansparternas stöd och aktiva 
satsning, och den kontextuella miljön runt projektet,(Otter, 2001), (Blomberg, 1998, ; 
Engwall, 1995) 53: 

- Projektet ses som ett prövande och lärande arbete, där ett antal olika aktörer, med 
olika intressen och målbilder, skall samverka, (Otter, 2001) {Lindqvist, 2002 #15}. 

- Resurser (tid, pengar, kompetenser) är inget som ”tilldelas” av en uppdragsgivare 
utan snarare något som man får ragga upp och förhandla sig till från start och under 
resans gång. 

- Projektet har ingen klar början och klart slut. Det snarare växer fram och utvecklas 
efter hand som man drar slutsatser av de erfarenheter som görs, (Blomberg, 1998). 

- Projektet grundas i en idé om en lösning på ett problem, vilket skall leda till någon 
form av framgång på marknaden, (Vedin, 1982) 54. 

- Projektet är en kreativ, entreprenöriell och målmedveten aktivitet, som förutsätter 
att man kan ändra på regler under resans gång, (Vedin, 2000, s.77).  

Den klassiska projektledningsläran 
Sätter man mentorsprojektet i ljuset av den klassiska projektledningsläran skall ett projekt, 
ha en tydlig uppdragsgivare/beställare. Uppdragsgivaren är beställare av projektet och 
tillika projektägare, Han/hon äger det problem som projektet skall svara upp mot, (Wisen, 
2003). I uppdragsgivarens roll skall bl. ingå att tillföra projektet resurser, antingen genom 
interna och –eller externa resursägare, ex kund. Uppdragsgivaren delegerar projektets 
uppdrag till en projektledare, vilken skall ansvara för att realisera projektets mål. Projektet 
har en egen avgränsad organisation och fastställd budget och tidplan. Projektarbetet består 
av, på förhand, planerade och operationaliserade aktiviteter, med en början och ett slut55. 

Kontrollogik och Lärandelogik 
Projektet kan även ses i ur två logiker, kontrollogik och lärandelogik, (Lindkvist, 2001) 56  
Kontrollogiken bygger på en rationell syn på verkligheten. Den utgår från att ett projekt 
går att förutsäga, mätas och kontrolleras. Kontrollogiken förutsätter en kort tidsrymd, 
kontextuell säkerhet och tydliga, konkreta mål. Lärandelogiken bygger på antagandet att 
det inte går att förutsäga och planera för vad som kommer att hända i ett projekt, inte heller 
hur resultatet kommer att bli när projektet är klart, (som inte heller går att förutsäga). 

                                                           

53 Här anges referenser utan någon närmare fördjupning. 

54 B-A Vedin beskriver en idé som ett förslag till lösning av ett problem eller gestaltning av en upplevelse, och en innovation, som en 

idé som förts in i ekonomin, dvs. förts fram till marknaden. 

55 Den traditionella projektledningsläran är en produkt av Scientific Manegementrörelsen som kom till Sverige från USA under 1960-

talet. Det fanns på den tiden en stark tilltro till att styra projekt och organisationer som helhet, genom utifrån ett på förhand planerat 

resultat, bryta ner arbetet i mindre operativa enheter sk. WBS – Work-Breakdown-Structure, ex. CPM/PERT-analyser. Denna rationella 

”kontrollogik” har sin största svaghet i den höga tilltron till just kontroll.  

56 Kontrollogik och Lärandelogik uppmärksammas och diskuteras av Jimmy Tjäder och Jonas Söderlund, i artikeln ”Ledning av IT-

projekt – kontroll och lärande”, (Lindkvist, 2001, kap. 3) 
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Projektet ses som en kunskapsskapande process, där nya kunskaper och erfarenheter ligger 
till grund för styrning och beslutsfattande.  
 
Logik Kontroll Lärande 
Styrs och värderas 
utifrån 

Tid, funktion och kostnad. Flexibilitet och lärande. 

Planering Förutsätter låg grad av osäkerhet 
och komplexitet. 

En hög grad av medvetenhet finns 
om kontextuell osäkerhet och 
komplexitet. 
 

Styrning Sker genom klara strukturer, roller och 
gränser. 
 

Sker genom samarbete, 
kommunikation och feedback. 
 

Uppföljning Sker mot projektets tidplan & budget samt för 
och efter kontroll av uppsatta mål. 
 

Sker genom kontinuerligt lärande 

Ledning Projektledaren är projektets nav, språkrör och 
ledare. 
 

Projektledaren är en aktör i ett 
nätverk och leder utifrån människor 
och situation.  
 

Process Process är något linjärt. 
 

Process är dynamisk och föränderlig 

Figur 3: Projektets olika logiker 

I ett projekt är det viktigt, att utifrån projektets karaktär och olika intressenters behov, hitta 
en realistisk balans mellan de två logikerna 

Vad får detta konsekvenser sett ur ett tillväxtperspektiv?  
Sätter man programmet i ljuset av dessa tre projektperspektiv, är min uppfattning att det 
som projekt betraktat blir oklart och rörigt. Mentorsprogrammet är, enligt min tolkning, ett  
idé och visionsdrivet satsnings och utvecklingsprojekt, men har styrts och drivits som ett 
uppdragsprojekt. Svagheten i det, är att uppdragsprojektet inte har någon uppdragsägare, 
vilket gör att det efter uppdragets slut ”hänger i luften”. I vems knä ska det landa i nu? 
Vem äger projektet och vem/vilka skall ansvara för projektets förvaltning och 
vidareutveckling? Ett utvecklingsprojekt, är inte slut i och med att projektet är avslutat. 
Jämför man det med byggandet av Öresundsbron så kan det liknas vid, att när bron väl är 
klar så tar ingen aktör ansvar för, och arbetar vidare med förvaltning, underhåll och 
utveckling. Vad händer då med bron? Vad får det för samhällsekonomiska konsekvenser? 
De frågor jag ställer mig i samband med utvärderingen är: om det är en inarbetad praxis: 

- Vilket ansvar har huvudfinansiärerna i offentligt finansierade utvecklingsprojekt, 
för förvaltning och utveckling av insatt kapital? 

- Är det en inarbetad praxis att man inte har det ansvaret?  
Insatt kapital i detta projekt är inte bara pengar, 1 500 tkr. Det är även: 

- Programmets ackumulerade kompetens 
- Nätverk av kompetenta ledare 
- Programledarnas förtroendekapital 

Programmets styrkor sett ur ett tillväxtperspektiv: 

• Programmet har ”ägts och drivits” av två egenföretagare, idé och visionsdrivna 
med tillgång till ett stort nätverk av ledare och kontaktpersoner inom privata och 
offentliga företag. 

• Programledarna har erfarenhet av att leda liknande projekt tidigare – de kan 
”reglerna” 

• Programmets deltagare är ”kända ledare från regionen”



 81 

• Programmets övergripande vision och idé ligger i linje med det Regionala 
Tillväxtprogrammet i Jönköping, (RTP), som formulerar ledord, (Jönköping, 
2003):  
- Ett kontinuerligt lärande 
- Tillvarata möjligheter till reflektion medan processen pågår. 
- Näringslivets delaktighet,  
- Ett entreprenöriellt förhållningssätt  
- Delaktighet i varje led  
- Arbetet skall bedrivas kunskapsbaserat  
- Tillväxtarbetet bygger på en systematiserad samverkan mellan parterna, 

parternas delaktighet och på regional förankring och mobilisering” 
- Långsiktig kunskap kan endast uppnås genom ökad kunskap eller ökad 

produktivitet57. 
• Programmet har samlat ett stort antal deltagare och lagt grunden för ett regionalt 

nätverk av chefer. 
• Programmets övergripande idé och vision har delats av deltagande mentorer 

och adepter.   

Programmets svagheter sett ur et tillväxtperspektiv: 

• Programmet har inte haft någon uppdragsgivare eller beställare.  
• En osäker och resurssvag Projektägare, då Nätet är beroende av samma finansiärer 

som finansierar mentorsprogrammet. Detta har medfört ”moment-22” situationer” 
där finansiärer, i rollen som programfinansiärer, efterfrågar ökad basfinansiering av 
sig själva.  

• Programmets finansiärer delar programmets idé och vision men känner inget 
”ägarskap” i programmet och tar inte över stafettpinnen och driver det vidare. Det 
finns ingen ”linjeorganisation” att lämna över projektet till. 

• Programmet tar ”slut” i och med att projektet formellt avslutas. På så sätt blir 
programmet ett ”utvecklingsprojekt” som drivs som ett ”uppdragsprojekt” 
”utan uppdragsgivare”.  

• Vem ansvarar för spridning av lärdomar och erfarenheter? 
• Vem ”äger” ”konceptet”58?  
• Programmet har styrts utifrån ”krockande logiker”, där programledarna har utgått 

från en kombination av Kontrollogik och Lärandelogik, medan de några av de 
offentliga finansiärerna har styrt och värderat utifrån kontrollogiken. 

• Programmet är omgärdat av ett antal ”regler” kring hur förändringar av 
programmet kan ske, vilket motverkar ett utvecklingsprojekts bärande idé om att 
kunna bryta regler och lära/förändra under resans gång. 

                                                           

57 Hämtat från RTP kap 2 och 4. 

58 Här avses det känslomässiga, kunskapsmässiga ägarskapet – ej det formella. 
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Lärdomar att ta med 
Ser man programmet ur ett tillväxtperspektiv bör ”ägarskap” och roll/ansvarsfördelning, 
diskuteras och klargöras i ett så tidigt skede som möjligt. Ägarskap och ansvar bör växlas 
över mer mot deltagande organisationer/företag och de aktörer som har ett övergripande 
ansvar och resurser för samordning och finansiering av regionala utvecklingssatsningar. 
Vidare bör man i samband med start av ett nytt program, tillsammans med programmets 
nyckelintressenter, diskutera programmets karaktär ur ett projektperspektiv. Skall det ses 
som ett Uppdragsprojekt eller ett Utvecklingsprojekt? Och vad får det i så fall för 
konsekvenser utifrån styrning och ledning, jmf kontrollogik och lärandelogik.  
Skall ett liknande program genomföras bör det även sättas in i en mer övergripande och 
långsiktig planering, ex. i det Regionala utvecklingsprogrammet, (RTP) 
Min farhåga är dock att hela den långsiktiga regionala utvecklingen är omgärdad av aktörer 
och finanser som alla jobbar efter sina ”egna uppdrag”, vilket medför oklara roller och en 
oklar ansvarsfördelning för det övergripande långsiktiga arbetet. Det medför stora risker att 
man inför ett ev. nytt program, landar i en återvändsgränd, där ansvaret flyttas runt. Det 
innebär, ur ett samhällekonomiskt perspektiv, ett vårdslöst hanterande av våra 
gemensamma resurser. Vad har finansiärerna för intresse i och ansvar för ”avsättning och 
förräntning av insatt kapital”?  
En alternativ strategi är att istället satsa på att involvera deltagande företag och 
organisationer. Ser deltagande företag och organisationer ett värde i programmet, kan ett 
ägarskap kombineras med ett ”ansvar för insatt kapital” På det sättet kringgår man den 
”offentliga” svajigheten och kan driva programmet mer entreprenöriellt, fullt ut. Det skulle 
kunna bli en ännu mer intressant modell för spridning och ”hållbar” utveckling.   

Projektorganisation
Gemensam ansvar för programmets 

progress och resultat

Deltagande ledare / blivande ledare med
intresse för ledarskap och kunskapsbildning 

Mentors-
programmet

Deltagande företag och 
organisationer. Visions 
och idébärare –Ägarskap

och ansvar   

Jönköpings län -
Regional tillväxt 

 
Figur 3: Alternativ strategi 
 
Frågan är om: 

- Programmet efter halvtid kunnat växla in på ett spår där ex adepternas ledning 
kopplades på programmet mer aktivt. De perspektivskiften som programmet har 
öppnat upp för, har säkert väckt ett antal idéer om önskningar och åtgärder som kan 
vidtas i den egna organisationen, för att underlätta för, och för att stödja, kvinnliga 
chefer. 
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- De regionala finansiärerna hade kunnat agera mer som påtryckare och ”långsiktig 
pådrivare” och ”underliggande kraft” för en jämnare könsfördelning på chefsnivå i 
regionen? 

- Detta program kan kopplas till något mer långsiktigt utvecklingsarbete för ett 
”hållbart ledarskap” och att utveckla ”goda organisationer” i Jönköpings region. 
Vilka skall driva det vidare? De som finansierar ser dessa projekt som 
investeringar? Vad har de i så fall för intresse i ”resultat” och ”Avsättning på insatt 
kapital”? Den övervägande delen av finansieringen är från offentliga finansiärer, 
d.v.s., skattepengar som skall utveckla samhälle och välfärd. Vilket ansvar tar 
finansiärerna för den ”samhällsinvestering” man har satsat i? 

 
Med dessa frågor avslutar jag min utvärdering. 
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Bilaga 1  

Enkät 1, 2003-09-10 
 
Bakgrund 

1. 1 Kön 
2. Ålder 
3. Adept eller Mentor 
4. Styrgrupp/projektledning 
5. Privat företag 
6. Offentlig organisation 
7. Annat arbete 

Starten 
1. Hur blev du rekryterad till projektet 
2. Vilka inledande aktiviteter har du deltagit i? 

a) Startmöte 19 augusti i Huskvarna församlingshem 
b) Uppsamlingsheatet i Nätets lokal 26 augusti 
c) Internatet 1-2 september på Hotell Örensbaden 

 
Hittillsvarande intryck 
(Besvarades enbart av Adepter och Mentorer) 

1. Hur uppfattar du informationen om mentorsprojektets mål, syfte och upplägg?  
2. Hur uppfattar du matchningsförfarandet av Mentors - Adept paren? 
3. Vad har du fått för intryck av ledning och styrning av projektet hittills? 
4. Vad har du fått för intryck av projektets upplägg och arbetsformer hittills? 
5. Har du några specifika önskemål om projektets fortsatta arbetsform och innehåll? 

 
Hittillsvarande intryck 
(Besvarades enbart medlemmar i styrgrupp och projektledning)  

1. Hur uppfattar du starten av projektet? 
2. Hur uppfattar du förväntningarna på er i projektets ledning? 
3. Skulle ni hittills kunnat ha gjort något annorlunda? 



 87 

Bilaga 2  

Enkät 2, 2004-03-15 

Bakgrund 
1. Kön 
2. Adept eller Mentor 
3. Privat företag 
4. Offentlig organisation 
5. Annat arbete 

Om mötena mellan adept och mentor 
1. Hur frekvent sker era träffar? 
2. Under vilka former brukar ni träffas? 
3. Hur länge brukar varje träff vara? 
4. Är det några specifika frågor eller områden ni brukar tala om under era träffar – 

vilka? 
5. Vad uppfattar du som det bästa med era träffar? 
6. Uppfattar du några svårigheter i era träffar? 
7. På vilka sätt påverkas du i ditt ledarskap genom att samtala med din adept/mentor? 

Om övriga träffar i programmet 
1. Vilka övriga träffar har du deltagit i? 
a) Gemensamt möte på Rosenlund den 28 oktober 2003  
b) Adeptträff på John Bauerhuset den 24 resp. 27 november, 2003  
c) Öppen föreläsning den 11 december med Marianne Nivert där temat var:  
d) Stora Hotellet Marianne Nivert  den 12 december, 2003.   
e) Öppen föreläsning den 21 januari 2004 med Per Mårts, coach från HV 71. 
f) Öppen föreläsning den 16 februari 2004 med Boel Andersson-Gäre 

Om Arbetsstilsanalysen – Working Style Analysis (WSA) 
1. Hur uppfattar du värdet av att genomföra en WSA med avseende på: 

a) Instrumentet – WSAs innehåll, karaktär och den skriftliga rapporten? 
b) Återföringsmötet med Marianne Hennix – feedback och dialog? 
c) Lämpligheten av att använda WSA som ett inslag i Mentorsprojektet? 
d) Har både du och din adept eller mentor genomfört en WSA? 
e) Om Ja, har den tillfört något för relationen och samtalet mellan dig och din 

f) Ja, följande värde  
g) Nej, inget värde 

Om Mentorsprojektets mål, innehåll och ledning 
1. Uppfyller projektet dina förväntningar och mål?  
2. Uppfyller projektledningen dina förväntningar på hur Mentorsprojektet ska ledas 

och styras? 
3. Vad har hittills gett dig störst behållning av att delta i projektet? 
4. Vad särskiljer Mentorsprojektet från andra former av ledarutvecklingsprogram som 

du deltagit i? 
5. Är det något som du tycker skulle fungera bättre i Mentorsprojektet? 
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Bilaga 3  

Enkät 3, 2004-10-25 
 
Frågor till Adepter: 

1. Vad har deltagandet som Adept i Mentorsprogrammet inneburit för dig in din 
personliga ledarutveckling? 

2. Hur värderar du: 
a) Dina möten med din Mentor 
b) De gemensamma programaktiviteterna 
c) Programaktiviteter riktade enbart till dig som adept 
d) Externa föreläsare 
e) Arbetsstilsanalys 

5. Har du kontakt med Adepter utanför Mentorsprogrammets aktiviteter – hur sker i så 
fall den kontakten? 

6. Hur uppfattar du Mentorsprogrammets styrning och upplägg?  
7. Är det något som du speciellt uppskattat? 
8. Är det något du inte är nöjd med? 
9. Vad tar du med dig för lärdomar och intryck av Mentorsprogrammet? 
10. Vilka avtryck kan dessa ge i din kommande ledarutveckling? 
11. Är det något i Mentorsprogrammet som har överraskat dig?  

 
Frågor till Mentorer: 

1. Vad har deltagandet som Mentor i Mentorsprogrammet inneburit för dig i din 
personliga ledarutveckling? 

2. Hur värderar du: 
a) Dina möten med din Adept 
b) De gemensamma programaktiviteterna 
c) Externa föreläsare 
d) Arbetsstilsanalys 

3. Vad har åtagandet som Mentor gett dig för erfarenheter? 
4. Vad tar du med dig för lärdomar i arbetet som Mentor? 
5. Hur uppfattar du Mentorsprogrammets styrning och upplägg?  
6. Är det något som du speciellt uppskattat? 
7. Är det något du inte är nöjd med? 
8. Vad tar du med dig för lärdomar och intryck av Mentorsprogrammet? 
9. Vilka avtryck kan dessa ge i din kommande ledarutveckling? 
10. Är det något i Mentorsprogrammet som har överraskat dig?  

 
Frågor till Adepter och Mentorer: 

1. Hur uppfattar du Adeptträff den13 maj med tema: ”Hälsofrämjande ledarskap” med 
företagsläkaren Arne Thorfinn.  

2. Hur uppfattar du den gemensamma träffen adept/mentor den 8 september på 
Science Park, med tema "Verklighetens ledarskap”?  

3. Hur uppfattar du den gemensamma träffen adept/mentor den 18-19 oktober på IHH 
med tema "Förändringsledning" (inkl jämställdhet/tillväxt) 
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